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JEGYZŐKÖNYV 

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. június 7-én 15.00 órakor tartott rendes 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, Tornai István, 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. Gáspár László, Madár Éva, Mihályi György, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, dr. Ódor Éva, Pál 
József, Puháné Bándi Ágota, dr. Szabó József, dr. Székelyhidi Lívia, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Temesiné 
Apollónia Aranka, T. Zuggó Tünde, dr. Váczi Katinka, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Török Szilvia – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vörös Attila - FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kőrösi Zoltán - Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai 
és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető-igazgatója, dr. Kovács 
József Ferencváros Egészségügyi Szolgálat igazgatója, Lászay János – Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 
igazgatója, Csonka Gyula – Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Nagy Attiláné – Gazdasági Bizottság 
tagja, Englóner Erzsébet – Ferencvárosi Parkolási Kft. képviselője. 
 
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 17 fővel határozatképes, az ülést 15.12 perckor megnyitom. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Pál Tibor: A meghívó szerinti 165/2012. sz. – ”Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi 
értékeléséről” című – előterjesztést kérem, vegyük fel a napirendre.  
 
Veres László: A meghívó szerinti 7. számú – ”A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel 
várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) 
rendeletének módosításáról” című – napirendi pontot kérem, vegyük le a napirendről.  
 
Mezey István: A 169/2012. számú –”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői 
jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára” című – helyszínen osztott előterjesztést kérem, vegyük fel a 
napirendre.  
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Illyés Miklós: A meghívó szerinti 17. számú – ”Liliput Nonprofit Kft. Közérdekűvé nyilvánítási kérelme” című – 
napirendi pontot kérem, vegyük le a napirendről.  
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 165/2012. sz. – ”Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának 
évközi értékeléséről” című – előterjesztést napirendre vételéről.  
 
239/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 165/2012. 
sz. – ”Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről” című – előterjesztést a 
napirendjére felveszi.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 151/2012. sz. – ”A képviselőtestület Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. 
(XII. 12.) rendeletének módosításáról” című – előterjesztés napirendről való levételéről.  
 
240/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 151/2012. 
sz. – ”A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról” című 
– előterjesztést a napirendjéről leveszi.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 167/2012. sz. - – ”Liliput Nonprofit Kft. Közérdekűvé nyilvánítási 
kérelme” című – előterjesztés napirendről való levételéről. 
 
241/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 167/2012. 
sz. – ”Liliput Nonprofit Kft. Közérdekűvé nyilvánítási kérelme” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 169/2012. számú –”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft. 
vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztés napirendre való 
felvételéről.  
 
242/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 169/2012. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos 
döntések meghozatalára” című – előterjesztést a napirendjére felveszi.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
243/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Intézményvezetői pályázat  

152/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 
01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 

132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005.(VI.08.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

153/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló) 

137/2012. sz., 137/2-3/2012. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására 

154/2012., 154/2/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
rendelet megalkotására  

149/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
7./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása 

155/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
8./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása 

156/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
9./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése  

157/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
10./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, 
illetve a 2012. évi támogatás biztosítására 

148/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
11./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott 
önkormányzati támogatások elszámolásáról 

158/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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12./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése 
159/2012., 159/2/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. 
valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez 

160/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása  

161/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
15./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére  

162/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
16./ FŐVINFORM, valamint a Dreher Sörgyár Zrt. címerhasználati kérelme 

163/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ A Képviselő-testület 51/2011.(III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása 

166/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve 

147/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

164/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
20./ Közterület elnevezése 

168/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
21./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről 
 165/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
22./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 169/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 

150/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
 
 



 5

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Martos Dániel: Az elmúlt napokban Ferencváros postaládáiban gyakran előfordultak újságkezdeménynek 
nevezhető kiadványok ”Budapesti Lámpás” címmel, ami egyértelműen politikai kiadvány. Olyan 
megfogalmazások voltak ebben az újságban, amiket Csárdi Antal képviselő úr jegyez többek között, és emellett 
nem lehet szó nélkül elmenni. Az egész Képviselő-testület nevében röviden kérdezem Csárdi urat, mert vannak a 
kiadványban visszautalások, amelyek elég negatívan minősítik magát Csárdi urat is. Ezektől elrugaszkodva 
térjünk ki néhány megjegyzésre. Aki olvasta ezt az újságot, az láthatta, hogy a rehabilitáció leállásáról, az 
önkormányzati tulajdonnal való tékozló gazdálkodásról, a Hivatalban uralkodó nem túl pozitív állapotokról írt 
Képviselő úr, illetve megjegyzi, hogy a kultúra, amit az önkormányzat patronál vagy megrendel gyakorlatilag 
megszűnt a kerületben. Ezekkel kapcsolatban úgy gondoltam, hogy néhány gondolatot megengednék 
magamnak. A rehabilitációval kapcsolatban elmondanám, hogy az ezt végző SEM IX Zrt-nél többnyire minden 
ezzel kapcsolatos dolog lezajlott az elmúlt egy évben. Azért tartott ilyen sokáig, mert a vizsgálatot végzőknek 
kellett „összevadászniuk” azokat a papírokat, amiket az elmúlt 10-15 évben a SEM IX Zrt. aktuális vezetője 
igyekezett eltűntetni vagy nem megfelelően karban tartani. A SEM IX Zrt-vel kapcsolatban a József Attila Terv 
vizsgálatakor már az előkészítésnél óriási hiányosságok derültek ki. Ha jól tudom, akkor az LMP által delegált 
felügyelő bizottsági tagok egyhangú szavazatukkal fogadták el ezt a dokumentumot. Arról nyilván Csárdi úr is 
értesült, hogy milyen okok vezettek ahhoz, hogy az önkormányzat végül nem vágott bele ebbe a projektbe. Az 
elmúlt 15-20 év telekeladásaival kapcsolatban ritkán találunk olyan esetet, ami jogilag rendben lenne. A 
FESZOFE Kft-vel kapcsolatban elkészült vizsgálati anyag szerintem magáért beszél. A Hivatallal kapcsolatban 
csak azt tudom felsorolni, hogy mivel kellett az új vezetésnek, illetve a Fidesz frakciónak is „megbirkóznia” az 
elmúlt másfél-2 évben. A Hivatal el tudja mondani, hogy mi volt akkor, amikor az új vezetés, illetve az új jegyző 
átvette az irattározással kapcsolatban az önkormányzat adóirodájának zuhanyzójában talált iratokat.  
 
dr. Bácskai János: Felhívnám Martos úr figyelmét, hogy az SZMSZ szerint kétszer 3 percben van lehetősége 
hozzászólni napirend előtt, tehát megkezdődött a második 3 perc. 
 
Martos Dániel: Akkor gyorsan befejezném, nyilván ezt leszámítjuk az időből. Az újság azon a napon jelent meg, 
amikor több, mint 60 kulturális program zajlott le Ferencvárosban, tehát mondhatjuk, hogy nagyon jó időzítésben 
sikerült megjelentetni. A rehabilitációra az önkormányzat jelenleg több pénzt költ, mint a válság előtti időkben. 
Budapesten az 5 futó beruházásból, - ami lakóépületek építését érinti – 3 db Ferencvárosban folyik, ezen kívül 
több nagy projekt előkészítése lesz a Képviselő-testület előtt, amiket Csárdi úr is látni fog.  
 
dr. Bácskai János: Nem kis szerencsétlenség éri a kiadványt jegyző pártot. Éppen aznap jelent meg az 
önkormányzat Ferencvárosi Tavaszi Fesztiválról szóló kiadványa körülbelül 200 programmal, amikor ez az újság 
is megjelent a postaládákban. Nyilvánvaló, hogy köznevetség tárgyává vált ez a kiadvány. Ezt mi sem jelzi 
jobban, minthogy a Parlamentben az ehhez a párthoz tartozó frakcióvezető-helyettes személyesen kért elnézést 
a kiadvány bizonyos tartalmáért.  
 
Pál Tibor: Valójában egy lakossági fórumhoz szerettem volna napirend előtti hozzászólást fűzni, de nem tudom 
megtenni, mert arra, amit Martos képviselő úr elmondott, arra 3 dologgal reagálnék. Először azt említette, hogy a 
SEM IX Zrt-nél azon dolgoztak, hogy eltűntessenek papírokat? Ha ez így van, akkor azt mondom, hogy tegyen ez 
ügyben feljelentést. Azt is hallottam, hogy az ingatlanok jogi rendezettségével is volt probléma, mert egyetlen 
olyan szerződés sem volt, ami jogilag megállta volna a helyét. Erre azt tudom válaszolni, hogy az Önök eddigi 
legnagyobb ingatlanértékesítése a Telepy u. 2/D is némi kívánnivalót hagy jogilag maga után, mert mintha nem 
egészen a pályázati feltételeknek megfelelően lett volna lebonyolítva az ügy, de mindezek ellenére Önök ezt 
megszavazták. A harmadik dolog a rehabilitációval kapcsolatos. Szeretném Önnek elmondani, hogy a Pénzügyi 
és Ellenőrzési Bizottság ülésén volt egyszer egy napirend, ahol a pályázati ügyeket rendező irodának az 
ellenőrzése volt a téma. Ott világossá vált, hogy az az érv, hogy azért nem lehet rehabilitációt csinálni, mert ha 
lejár a határidő, mint amit az irányító hatóság engedélyezett a megvalósításra, akkor elesünk a támogatástól. A 
vizsgálati anyagból kiderült, hogy ez nem így van. Ennek ékes bizonyítéka az a bölcsődei alapkő lerakás, ami 
nem rég megtörtént. Ami miatt valójában szót kértem az az, hogy nemrég lakossági fórumot tartottunk a József 
Attila-lakótelepen, ahol a kerületi rendőrkapitány helyettese is jelen volt. A közbiztonsággal rengeteg gond van, 
ez a korábbiakban is így volt, és a későbbiekben is így lesz. Két olyan elem van, ami ott felvetődött és szeretném, 
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ha Polgármester úr tudna róla. Az egyik, hogy nem tudom mi a jogi helyzet jelenleg azzal a Park szórakozóhellyel 
kapcsolatban. Gyakorlatilag a Park működik több ezer látogatóval naponta. Tegnap este a Balázs Béla utcában 
voltam egy rendezvényen, kiálltunk az épület elé és tökéletesen lehetett hallani azt a zenét, amit játszottak a 
szórakozóhelyen. Jelzem, hogy jó volna, ha erről kaphatnánk egy tájékoztatót, hogy mi a helyzet most ezzel a 
szórakozóhellyel? A másik dolog, amit ott tudtam meg a fórumon, hogy a hajléktalanszálló ügyében miniszter úr 
azt ígérte, hogy a kerület kap plusz járőrpárt vagy rendőrautót arra, hogy a MÁV-Aszódi lakótelepen a 
közbiztonságot felügyelje. Így is volt ez néhány hónapig, de május 1-jétől ezt az ígéretét visszavonta valamelyik 
rendőrkapitány. Ez azt jelenti, hogy az a járőrpár, aki eddig azért volt ott, hogy a kerületnek ezt a részét 
felügyelje, ők most nem tudnak mást csinálni, minthogy a Park működése idején ott járőröznek vagy az Aszódi úti 
hajléktalanszálló környékén vannak. Ma effektív a kerületben nincs járőrözésre lehetőség. Jó lenne, ha a 
közlejövőben ez ügyben történne valami előrelépés azért, hogy ne az idetelepült kevésbé barátságos funkciókra 
kelljen a rendőri erőt fordítani, hanem továbbra is a kerületben élők biztonságát szolgálják.  
 
dr. Bácskai János: Kíváncsi vagyok rá, hogy miként lehet rendőröket, járőröket más rendezvényekre 
átirányítani. Rendőrkapitány úrnál feltétlenül érdeklődni fogok. Veres képviselő úr szót kért. Szeretném jelezni, 
hogy az SZMSZ-t módosítani kellene, mert egy kellemes vitaműfajjá alakítottuk a napirend előtti 
hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy vagy változtatunk az SZMSZ-en vagy próbálunk alkalmazkodni hozzá. 
Veres képviselő úrnak, ha ügyrendi hozzászólása van, vagy személyes megtámadtatás érte, akkor kérem, hogy 
valamelyik napirend keretén belül mondja ezt el.  
 
Veres László (ÜGYREND): Személyes felháborodás ért, amennyiben ez megfelelő kategória. Nem tudom 
megállni, hogy ne reflektáljak a Pál Tibor úr által elmondottakra.  
 
dr. Bácskai János: Amennyiben a rehabilitációval kapcsolatos a hozzászólása, úgy lesz ilyen napirend, ott 
kifejtheti a véleményét.  
 
Veres László: A Parkkal lenne kapcsolatos a hozzászólásom. 
 
dr. Bácskai János: Úgy gondolom, hogy lesz olyan napirend, amelynek keretében kifejtheti a véleményét. 
Térjünk rá a napirendre.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Intézményvezetői pályázat  

152/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.   
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és meghallgatta az egyetlen jelöltet. A 
Képviselő-testület kívánja röviden meghallgatni a pályázót?  
 
dr. Bácskai János: Az előterjesztő javasolja, hogy röviden hallgassuk meg most is a jelöltet. Kérem, hívják be 
Flautner István Györgyöt. Üdvözlöm a Képviselő-testület nevében.  
 
Flautner István György belépett az ülésterembe.  
 
Illyés Miklós: Tegnap a Humán Ügyek Bizottságának ülésén meghallgattuk, és azóta felmerült néhány kérdés. 
Úgy gondolom, hogy a képviselők többségét az érdekli, hogyan értékelné a Kosztolányi Dezső Általános 
Iskolában a jelenlegi helyzetet? Milyen stratégiai célokat kíván az intézményben megfogalmazni?  
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Flautner István György: Üdvözlök mindenkit, Flautner István vagyok. Az iskoláról sok jót hallottam, az 
információk is megfelelőek voltak, mert az eredményeket mutatták. A mai világban mindig kell egy továbblépést 
megjelölni, ezeket én egyedi célok formájában megtettem. Alapelvem az, hogy az iskolában is fontosak a 
költségek, minden iskola alapja a jól megfizetett pedagógus, ugyanakkor vezetőként azt is szem előtt kell 
tartanom, hogy nem minden pénz kérdése, de jó szervezéssel, jó célokkal remélem, hogy kellő motiváltságot 
tudok teremteni. Tartalmában egy olyan oktatási kultúrára építettem a pályázatomat, amelyben a tartalom és a 
módszer, valamint a tanulók értékelése egy olyan egységet alkot, ami meghatározó lehet. Az előttünk álló új 
feladatoknak, az új törvény bevezetésének eleget tenni eleve csak egy ilyen tudatos alappal lehetne. Azt hiszem, 
hogy különleges lehetőség lenne, ha új dolgok kikísérletezésére is vállalkoznánk, ilyen a fejhallgatós oktatás, 
amelynek néhány elemét már kipróbáltam. A fiatalok ma már az utcán is szívesen járnak fejhallgatóval, ez az 
oktatásban is sok új lehetőséget teremtene. A másik ilyen felvetésem az életmód iskola volt, ami egy új modell. 
Az új alaptanterv sok olyan ismeret beengedését is célul tűzi ki, amelyeket nemcsak tanítani kell, hanem 
megmutatni is. Ez természetesen egyedivé tenné az iskolát.  
 
dr. Bácskai János: Kérdése, észrevétele van-e valakinek a jelölthöz? Nincs ilyen, köszönöm Flautner Istvánnak, 
hogy megjelent a képviselő-testületi ülésen.  
 
Flautner István György kiment az ülésteremből.  
 
Illyés Miklós: Nem volt könnyű dolga a pályázónak, hiszen Stöckert Győző sajnos elhunyt és épp abban az 
időszakban, amikor a pályázatot kiírtuk. Maga az iskola sem tudta fogadni Flautner urat és nem sok információ 
állt a rendelkezésére. Ez a pályázatából is kiderült, meglehetősen általános pályázatot láthattunk. Azt hiányoltam, 
hogy nem igazán volt kiélezve erre az iskolára a pályázat. Próbáltam azt kérdezni most is, hogy mik azok a 
specialitások, amik a Kosztolányi Dezső Általános Iskolát jellemzik, és ebben mit szeretett volna elérni a pályázó, 
de nem nagyon kaptunk erre választ. Minden képviselőtársam megkapta a táblázatos értékelést, amelyből 
mindenki láthatja, hogy a szakértők is ezt hiányolták. A tantestületnek és a Közalkalmazotti Tanácsnak is itt van 
az értékelése, körülbelül 60%-os a támogatottsága. A Humán Ügyek Bizottságának állásfoglalásában 3 igen, 2 
nem és 3 tartózkodással elutasítottuk a pályázatot, és döntöttünk arról, hogy írjunk ki új pályázatot.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat „A” pontjáról. 
 
244/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Flautner István Györggyel a Kosztolányi Dezső Általános Iskolánál közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít 2012. augusztus 01. napjától, valamint 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-égi, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza az iskola magasabb vezetői, iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Flautner István György 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján havi 
bruttó ………. Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester 
urat, hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester” 
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(5 igen, 5 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem szavazzunk a határozati javaslat „B” pontjáról.  
 
245/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot a 152/2012. 
számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten kiírja. 
Határidő: 2012. június 08. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
152/2012. számú előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
iskolaigazgatói feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételét. 
Határidő: 2012. június 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az általános igazgató-helyettes 
látja el az intézményvezetői feladatokat, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott iskolaigazgató 
megbízásáig. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hívják be Flautner urat.  
 
Flautner István György belépett az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János:  A Képviselő-testület az igazgatói feladatok ellátásra vonatkozó pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította, így új pályázat kerül kiírásra, köszönjük a részvételt.  
 
 
2./ Javaslat az Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló) 

132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: 132/2/2012. számmal egy kiegészítés került kiküldésre. 
 
Formanek Gyula: Két előterjesztés készült a 132/2012. és a 132/2/2012. számú előterjesztések.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 3 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 21/2012. (VI.12.) rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól. 
 
 
3./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005.(VI.08.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

153/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Varga József alpolgármester kiment az ülésteremből.  
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk először a határozati javaslatról.  
 
246/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …../2012. (…) önkormányzati rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és 
fogadja el. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 3 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 22/2012. (VI.12.) rendeletét az önkormányzata versenyeztetési 
eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) rendelet módosításáról. 
 
 
4./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló) 

137/2012. sz., 137/2-3/2012. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Varga József alpolgármester visszajött az ülésterembe.  
 
dr. Bácskai János: Egy kiegészítés érkezett az előterjesztéshez 137/3/2012. számú, ami a tegnapi Gazdasági 
Bizottsági ülésen felszólaló képviselő kérésére készült el. Kérem, hogy ezt a módosítást is vegyék figyelembe a 
döntéshozatal során.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
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Pál Tibor: Nagy örömmel láttam a 137/3/2012. számú előterjesztést, mert az igazi kérdés az volt, hogy valaki 
kiszámolta-e, hogy az, ami a módosító javaslatban, illetve, ami az eredeti előterjesztésben szerepel az mit is 
jelent? Ha jól értem, akkor az a különbség, hogy december 31-i időtartamra szól az a kedvezmény, amit 
biztosítunk. Ebben az évben 62 millió Ft-ot jelent ez az önkormányzat számára, mint bevételkiesés. Valójában 
mekkora összegekről van szó? A módosításban látszik, hogy 2012. márciusig már mekkora összegű tartozás 
van. Azok, akik tartoznak, azok a rendelet értelmében kikerülnek abból a körből, hogy kedvezményt vegyenek 
igénybe. Valójában mit várunk ettől a módosítástól? Azt várjuk, hogy a vállalkozások fellendülnek? Van-e erre 
valamilyen tapasztalat? Valóban segíti ez a döntés a vállalkozásokat? Egy kicsit attól félek, hogy nem ez az a 
lépés, ami őket segítené.  
 
dr. Bácskai János: Képviselő úr nem kezdő már, és pontosan tudja, hogy egy ilyen felmérést nehéz lenne 
készíteni, pénzt adni érte meg főleg felesleges lenne. Jövő januárban majd meglátjuk, hogy mennyire jönnek be 
ezek a tervek. A 62 millió Ft-nak csak a fele igaz, hiszen július 1-jétől lesz hatályos a rendelet, tehát 30 millió Ft 
kiesést jelent, amennyiben minden papírforma szerint következik be, és az összes tartozást is kifizetik. 
Kifejezetten ezzel a céllal készült az előterjesztés és meglátjuk, hogy milyen eredménnyel zárul.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 23/2012. (VI.12.) rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 
5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 

154/2012., 154/2/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Martos Dániel: A 154/2/2012. számmal érkezett egy módosító indítvány az előterjesztéshez. Tegnap a 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén már jeleztem, hogy apró finomításokra 
szorul a rendelet. Az elmúlt hónapokban mind a Hivatallal, mind a politikával egyeztetéseket folytattam az új 
kitüntetési rendszerrel kapcsolatban. Minden rendeletre néha ráfér az, hogy kicsit az önkormányzat új színt 
vigyen bele, ennél a rendeletnél is ez volt a cél. Mindannyian láttuk, hogy az előző rendelet alapján igen magas 
számban adományozott kitüntetéseket az önkormányzat. Véleményem szerint a díjak értéke erősen 
devalválódott, ez bíztatott arra, hogy az elmúlt 20 évben a csaknem változatlan formában működő rendeletet 
„górcső alá vegyem”. A mai kornak megfelelő kitüntetési formákat próbáltuk ebbe a rendeletbe „belecsempészni”, 
illetve olyan hiánypótlásokat megtenni, amik eddig nem voltak szabályozva. Ilyen például a sportoló csapatok 
díjazása vagy a közbiztonsággal kapcsolatos rendvédelmi szervek díjazása. Különösen fontosak ezek, mert az új 
önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzatok számára a sportról való gondoskodást, így ez ebből a 
rendeletből sem maradhat ki.  
 
dr. Bácskai János: A rendeletalkotásnak ez az egyik legszebb része, amikor csiszolgatjuk, „csinosítjuk”. 
Köszönöm a módosítást, minden betűjével egyetértek. Arra bíztatnék mindenkit, hogy az összes gondolatát tegye 
a rendelethez, mert nagyon fontos az, hogy a Ferencvárosért aktívan tevőket minél méltóbban díjazhassuk.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága sok kitüntetésben érdekelt, hiszen több esetben javasol díjakat. A 
kifüggesztéssel egyetértünk. A két forduló között az észrevételek írásos formában is meg fognak jelenni.  
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Pál Tibor: A Humán Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén is elhangzott - és mindenki 
egyetértett azzal - hogy ki kellene egészíteni a rendeletet azzal a résszel, hogy a javaslattételt megelőzően 
értesíteni kell a képviselőket vagy intézményvezetőket. Nagyon sok időpont van és ezeket nehéz fejben tartani, 
hogy kinek mikor kell javaslatot tennie kitüntetés adományozására. Szeretném, ha ezt a javaslatot az előterjesztő 
magáévá tenné, és nem kellene írásban határidőre beadnom, hanem itt, most elfogadná.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Elfogadom Pál Tibor úr javaslatát és az érintetteket 1 hónappal az esedékesség előtt 
kiértesítjük. A Ferencvárosi Újság számában egy rövid közleményben jelezzük, hogy éppen melyik díjra 
vonatkozó javaslattételi lehetőség következik. Az irodavezetőket, frakcióvezetőket és képviselőket természetesen 
személyesen kiértesítjük.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet kifüggesztéséről.  
 
247/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 154/2012. 
sz. előterjesztés alapján a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
rendelettervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző  

(15 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló rendelet megalkotására  

149/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Köszönöm, nincs.  
 
Hidasi Gábor: Július 1-jével a munkába járást 80%-ban biztosítani kell a dolgozóknak helyi bérlet formájában. 
Akik a cafetéria keretében bérletet igényeltek, azokkal mi fog történni ebben az esetben? Visszakapják ezt a 
pénzt egy másik formában? Ha cafetéria keretében már kaptak bérletet, akkor a második félévre nem jár nekik?  
 
dr. Nagy Hajnalka: Az év eleji szabályozás szerint a cafetéria keretén belül kérhették a bérletet a dolgozók. 
Ennek megfelelően történt a cafetéria meghatározás is. Jelenleg egyeztetések folynak, hogy a jövőben ez 
hogyan kerüljön elszámolásra a dolgozók részére.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egy fordulóban történő 
elfogadásáról.  
 
248/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közszolgálati 
tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló …../2012. (…) önkormányzati 
rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 24/2012. (VI.12.) rendeletét a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről. 
 
 
7./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása 

155/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. További kérdéseket várunk, amennyiben vannak. Körünkben van az 
előterjesztés készítője Rapi István, ő is tud válaszolni a felmerült kérdésekre. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Az összegzés legfontosabb 
mondandója az volt, hogy a fiatalokra nem, mint problémára, hanem, mint erőforrásra kell tekinteni. A vitában egy 
pozitívumot említenék, amit az ellenzék oldaláról megfogalmaztak, hogy baloldali értékeket is képviseljünk. 
Korábban nem volt ilyen ifjúsági koncepciója Ferencvárosnak. A rengeteg negatívumra, ami elhangzott a 
szakértő válaszolt.  Fogalmazási eltéréseket én is tapasztaltam a koncepcióban, de a bizottság támogatta az 
előterjesztést.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
249/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 155/2012. 
sz. előterjesztés melléklete szerinti Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015-öt elfogadja. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása 

156/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Több dicsérő szót kapott a koncepció. 
Felmerült egy akadálymentesítési program is, ami nem biztos, hogy ennek a koncepciónak részének kellene 
lennie. A bizottság támogatta az előterjesztést.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
250/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 220/2011. (VII.06.) számú határozat 3. és 4. pontja helyébe az alábbi 3. és 4. pont kerül: 

3./ „A Tanács  
- elnöke Formanek Gyula alpolgármester, 
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- tagjait, a ferencvárosi székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel foglalkozó civil helyi és egyházi 
szervezetek javaslatainak figyelembe vételével, az alpolgármester kéri fel,  
- a társelnököt a tisztség elfogadására az elnök kéri fel és a Tanács választja meg. 

4./ A Tanács titkári feladatait a Humánszolgáltatási Iroda vezetője által kijelölt köztisztviselő látja el.” 
2./ a 156/2012. sz. előterjesztés melléklete szerinti „A teljesség felé” Idősügyi koncepció 2012-2014-et elfogadja. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezése  

157/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Próbáltunk a jogszabályi keretekkel élni, és azokban az óvodákban, ahol lehetőség van, ott a 
maximális csoportlétszámot próbáltuk kialakítani.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan támogatta.  
 
Tornai István képviselő kiment az ülésteremből.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
251/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 157/2012. sz. előterjesztés határozatának mellékletét képező táblázat E) oszlopában szereplő 
csoportlétszámokban határozza meg az intézmények által felvehető gyermeklétszámot, és 
2./ engedélyezi az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a 2012/2013. nevelési évben az óvodai 
alapfeladat-ellátás körében a felvehető maximális csoportlétszám túllépést a 157/2012. sz. előterjesztés 
mellékletét képező táblázat G) oszlopában foglaltak szerint. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására, illetve a 2012. évi támogatás biztosítására 

148/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
Formanek Gyula: Feltehetőleg már megkapta mindenki a meghívót. A jövő héten a „deák” emlékérmek 
átadására kerül sor a Ferencvárosi Művelődési Központban, amire szeretettel várjuk a képviselőket, illetve a 
Hivatal dolgozóit.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
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252/2012. (VI.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről és a támogatási összeg 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
2./ a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány részére 2012. évre 11 millió forint támogatást biztosít az alapító 
okiratában meghatározott feladatok ellátására a 2012. évi költségvetés 3932. deák ösztöndíj költségvetési sor 
terhére. 
3./ felkéri Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés aláírásáról gondoskodjon. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 1. pont: 2012. június 7. 
   2-3. pont: 2012. június 30. 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott 
önkormányzati támogatások elszámolásáról 

158/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a beszámoló elfogadását.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
253/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2011. évben az 5/2011.(II.28.) költségvetési rendeletében külön soron támogatásban részesített Alapítványok 
beszámolóit: 

Kltg.sor Szervezet neve Támogatás összege (e Ft) 

3774 
Karaván Művészeti Alapítvány támogatása - 
közszolgáltatási szerződés alapján 2 500 

3791 
Erdődy Kamara Zenekar Alapítvány - közszolgáltatási 
szerződés alapján 3 000 

Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Mezey István képviselő.) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése 

159/2012. 159/2/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Érkezett egy módosítás az előterjesztéshez 159/2/2012. számmal. Előterjesztőt kérdezem, 
van-e kiegészítenivalója? 
 
dr. Bácskai János: Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést a módosításokkal együtt. 
Remélhetőleg ez már elég alapos ahhoz, hogy megnyugtatóan kezeljük a kialakult helyzetet.  
 
Csárdi Antal képviselő kiment az ülésteremből.  
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Hidasi Gábor: Teljesen más előterjesztés fekszik most előttünk, mint a tegnapi Humán Ügyek Bizottságának az 
ülésén. Ott csak egy egyszerű pályázatról volt szó fél éves időtartammal, ez pedig már egy hosszabb távú 
pályázatról tanúskodik. Ha jól értem, akkor ez az évi 7 millió Ft-os támogatás, amit eddig az önkormányzat 
nyújtott, és amiből üzemeltették eddig ezt a tornacsarnokot, ez már nem lesz, sőt még bérleti díjat is kérünk a 
pályázótól, aki szeretné ezt a csarnokot bérbe venni. Elég érdekes a helyzet, hiszen itt meghatározzuk számára, 
hogy mikor kell ingyenesen biztosítania a Leövey Klára Gimnáziumnak a helyiséget, valamint leírjuk, hogy az 
önkormányzat által szervezett lakossági rendezvényeket is ingyenesen kell biztosítani, és otthont kell adni 
szabadidős kezdeményezéseknek is. Nem sok ideje lesz az önkormányzatnak ezt a tornacsarnokot bérbe adnia. 
Meglehetősen érdekes módon fog üzemelni ez a csarnok ebben a konstrukcióban. Amennyiben most pályázik 
valaki, az a nyári időszakot el is fogja „bukni”, mint bérleti időszakot, hiszen nem nagyon lesz már lehetősége a 
piacon megjelenni. Innentől kezdve, ezek a bevételek elég csekélyek lesznek ahhoz, hogy az esetleges nyertes 
egyáltalán a rezsit „kitermelje”. Át kellene gondolni, hogy így kapkodva kiírjuk-e ezt a pályázatot. Nem valószínű, 
hogy ezt valaki így, ebben a formában működtetni tudja. 
 
Formanek Gyula: Szokni kell ezt a helyzetet Képviselő úr. Nem a működtetésre kapta a korábbi üzemeltető a 
helyiséget, hanem támogatási szerződés alapján kapott 7 millió Ft-ot. A szerződésben nem szerepelt a Vendel 
utcai Sportcsarnok üzemeltetése.  
 
dr. Bácskai János: Meglepődtem Hidasi úr felszólalásán, mert azt hiszem, hogy rekord gyorsaságú volt a 
kollégák reagálása a tegnapi bizottsági üléshez képest. Úgy tűnik, hogy Hidasi úr már ismeri a nyertes 
személyét,és már aggódik előre a veszteségei, illetve az elmaradt nyeresége miatt. Azt gondolom, hogy ha minél 
előbb kiírjuk a pályázatot, annál gyorsabban kinyitjuk a lehetőséget a pályázók előtt. Korábbi napirendhez 
hasonlóan ez is egy megmérettetés, ami arra vonatkozik, hogy ki tudja olcsóbban üzemeltetni a csarnokot, és ki 
tud több bevételre szert tenni. Ez az előterjesztés erről szól. Nem tudjuk, hogy ez fog-e nekünk további pénzbe 
kerülni, mert lehet, hogy a beérkező 17 pályázatból mindegyik kér még valamennyi pénzt a működtetéshez. Ez 
esetben nyilván továbbra is pénzbe fog nekünk kerülni, ha úgy döntünk, hogy kiadjuk a kezünkből a működtetést. 
Azt remélem, hogy lesz olyan pályázó, aki termelni fog annyi nyereséget, hogy az önkormányzatnak a 
továbbiakban ne kerüljön plusz költségbe a működtetés, és a kiírt célok is mind teljesülnek. Sok olyan időszak 
van, amit értékesíteni lehet egy ilyen tornacsarnok működésénél.  
 
Martos Dániel: A pályázati kiírásnak az a része, amely azzal foglalkozik, hogy az önkormányzati és egyéb 
lakossági sportrendezvényekre hogyan és milyen időközönként kell helyet biztosítani, ez úgy látom, hogy az 
előző pályázat elbírálásához képest nem nagyon változott, körülbelül ugyanezek a feltételek voltak 
meghatározva. Elnézve a pályázatot, az értékelés tekintetében az, hogy ki mennyit ajánl fel pluszpontért, azt be 
lehet írni. A sportról már volt szó, hiszen kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, de Magyarország kormánya 
azzal is támogatja főleg az utánpótlást biztosító egyesületeket, hogy a sportból a társaságnak nyereséget lehet 
realizálni. Csatlakoznék Alpolgármester úrhoz abban a tekintetben, hogy az előző üzemeltetési szerződésben a 7 
millió Ft sehol nem kapcsolódott az üzemeltetéshez. Ha jól tudom a villanyszámlán kívül a jelenlegi 
üzemeltetőnek semmilyen más költséget nem kellett fedeznie, mert mindent az önkormányzat vagy azon 
keresztül a Leövey Klára Gimnázium finanszírozott.  
 
Csárdi Antal képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: Valóban folynak még a tárgyalások. A gimnázium részére és az alapfeladatok ellátására 
szükséges a 16:30-ig terjedő időszak mindennap. Ebben még látok lehetőséget arra, hogy kevesebb ideig 
használja a gimnázium a kötelező feladatainak ellátására a tornacsarnokot, tehát növeljük a lehetőségét a jobb 
pályázatok beadásának.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
254/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vendel utcai 
Tornacsarnok hasznosítása tárgyában a Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi 
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jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.1.) önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdés a) pontja szerinti hatáskört 
eseti jelleggel magához vonja. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
255/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vendel utcai 
Tornacsarnok hasznosítására versenyeztetési eljárás keretén belül pályázatot ír ki a 159/2/2012. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
256/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester urat, 
hogy a pályázat kiírásáról (honlapon, hirdetőtáblán, kerületi TV-ben illetve legalább egy országos napilapban való 
megjelentetés útján), elbírálásáról gondoskodjon, és felhatalmazza a pályázat eredményének megállapítására, 
valamint a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
257/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármester urat, 
hogy a pályázati eljárás eredményéről az elbírálást követő első ülésén tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Határidő: 2012. június 30-át követő első képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
258/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati 
eljárás esetleges eredménytelensége esetén az újabb pályázat kiírásáig vagy ellenkező döntésig a Leövey Klára 
Gimnázium használja, illetve hasznosítsa a vagyonrendelet szabályai szerint olyan módon a Vendel 
Tornacsarnokot, hogy ahhoz külön forrásokat a fenntartónak ne kelljen biztosítani.  
Határidő: 2012. június 30-át követő első képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. 
valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez 

160/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
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dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
259/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Művészeti Szakközépiskola (1068 Budapest, Rippl Rónai u. 26.) közötti határozatlan idejű bérleti szerződés 
megkötéséhez a 2012/2013. tanévtől a 160/2012. sz. előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződésben 
foglaltak szerint. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 
a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) közötti határozatlan idejű bérleti szerződés 
megkötéséhez a 2012/2013. tanévtől az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása  

161/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Két alapító okirat kerül módosításra, a Magyar Államkincstár észrevételei alapján kérem, 
támogassák a módosításokat 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. 
 
260/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 160/2012. (V. 03.) 

számú határozatának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2012. (V. 03.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Fenntartója, irányító szerve: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„9. Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztályt is működtet” 

3.   Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„10. Alaptevékenysége 



 18

Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a tanulók nevelését, 
oktatását, iskolaotthonos-, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola 
szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint 
gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
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 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
-      mozgássérült (testi fogyatékos) 
- 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.” 

 
Budapest, 2012. június 7. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
261/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 169/2012. (V. 03.) 

számú határozatának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2012. (V. 03.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Fenntartója, irányító szerve: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
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 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
2.  Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, mely ellátja a korai fejlesztést, a sajátos 
nevelési igényű (enyhe ill. középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) gyermekek 
napköziotthonos óvodai nevelését, az iskolai tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos 
nevelését. Továbbá logopédiai ellátást nyújt a Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 
működő nevelési, valamint nevelési és oktatási intézményekben. Az iskola diáksport- és 
szabadidős tevékenységeket szervez, támogat, iskolai könyvtárat működtet, valamint 
gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
- iskolai könyvtár működtetése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkezés 
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- utazó szakember hálózat működtetése 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
Budapest, 2012. június 7. 

dr. Bácskai János  
   polgármester 

Határidő: 8 nap 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(16 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére  

162/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formnek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján az önkormányzat ingyenes helyiség, illetve 
infrastruktúra használatot kell, hogy biztosítson a nemzetiségi önkormányzatok részére.  
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
262/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1./ a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok – kivéve a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 
- részére a Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. szám alatt biztosít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bek. a) pontjának megfelelő helyiséghasználatot 2013. január 1-jétől, 
2./ a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Budapest, IX. kerület, Tűzoltó u. 33/A. szám 
alatt biztosít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bek. a) pontjának megfelelő 
helyiséghasználatot 2013. január 1-jétől, 
3./ felkéri Polgármester urat, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti 
megállapodások megkötéséről gondoskodjon az 1./ és 2./ pontban foglaltaknak megfelelően. 

Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ FŐVINFORM, valamint a Dreher Sörgyár Zrt. címerhasználati kérelme  

163/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. 
 
263/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület a BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. részére engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát, a FŐVINFORM közlekedési portálján 
történő megjelentés céljából, határozatlan időtartamra. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
264/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dreher Sörgyár Zrt. részére 
engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát, a „Csendkirály” társadalmi célú kampány keretében, a 
Ferencvárosban kihelyezésre kerülő molinókon történő megjelentés céljából, a kampány idejére. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ A Képviselő-testület 51/2011.(III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása 

166/2012. 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. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
265/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2011.(III.02.) számú 
határozat 11. pontjában foglalt 1/a táblázatban meghatározott minimális bérleti díjtételeket az alábbiakra 
módosítja: 

 
Cím, bejárat 

 

 
Utcai 

bejáratú 
földszinti 

 

Udvari 
vagy 

kapualji 
bejáratú 
földszinti 

 
Utcai 

bejáratú 
alagsori 

 
Utcai 

bejáratú 
pince 

 
Udvari 
vagy 
belső 

bejáratú 
pince 

 
Egyéb 

(galéria, 
fél-

emelet, 
emelet) 

 
Garázsok  

 

 
Gépko-
csi- 
beállók 

Ferenc krt., 
Vámház krt., 
Ráday u. 

 
30.000,- 

 
14.000,- 

 
16.000,- 

 
12.000,- 

 
7.000,- 

 
7.000,- 

 
3.500 

 

 
2.100,- 

 
Üllői út, 
Boráros tér, 
Haller u., 
Mester u., 
Soroksári út 
(Haller utcáig), 
Tompa u., 
Belső-
Ferencváros 

 
 
 
 

18.000,- 

 
 
 
 

10.000,- 

 
 
 
 

13.000,- 

 
 
 
 

10.000,- 

 
 
 
 

5.600,- 

 
 
 
 

5.600,- 

 
 
 
 

3.500,- 

 
 
 
 

2.100,- 

 
József Attila       
lakótelep 

 
 

10.000,- 

 
 

6.300,- 

 
 

6.000,- 

 
 

4.500,- 

 
 

3.500,- 

 
 

3.100,- 

 
 

3.500,- 

 
 

2.100,- 
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bontandó, 
felújítandó 
épületben 
Középső-
Ferencváros 
(Viola illetve 
Tinódi utcáig) 
felújított 
épületben 

 
 
 

6.000,- 

 
 
 

4.200,- 

 
 
 

4.000,- 

 
 
 

4.000,- 

 
 
 

3.100,- 

 
 
 

2.800,- 

 
 
 

2.800,- 
 

 
 
 

1.400,- 

 
 
15.000,- 

 
 

9.500,- 

 
 
10.000,- 

 
 

9.500,- 

 
 

7.700,- 

 
 

7.000,- 

 
 

7.000,- 

 
 

3.500,- 

bontandó, 
felújítandó 
épületben 
Középső-
Ferencváros 
(Viola illetve 
Tinódi utcától) 
felújított 
épületben 
 

 
 

5.000,- 

 
 

3.800,- 

 
 

4.000,- 

 
 

3.500,- 

 
 

2.800,- 

 
 

2.400,- 

 
 

2.800 

 
 

1.400,- 

 
13.500,- 

 
9.000,- 

 
9.500,- 

 
8.500,- 

 
7.000,- 

 
6.300,- 

 
5.600,- 

 
2.800,- 

Aszódi ltp. 3.500,- 2.800,- 2.600,- 2.000,- 1.400,- 1.000,- 

új  
építésű 
3.500,- 

régi 
építésű  
2.100,- 

2.100,- 

Egyéb 
területek 

 
3.500,- 

 
2.800,- 

 

 
2.600,- 

 
2.000,- 

 
1.400,- 

 
1.000,- 

 
2.100,- 

 
1.000,- 

Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi 
munkaterve 

147/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan támogatta. Négy 
kiegészítést fogadtunk el a munkatervhez. Tájékoztató címmel kértük a négy témát, ezek a következők: az első a 
Hűvösvölgyi tábor visszavétele és a hasznosításával kapcsolatos elképzelések. A második a Közterület-
felügyelet működésével kapcsolatos feladatok ellátása, hiszen nagyon magas költségvetési támogatást kap a 
szervezet. A harmadik téma, hogy az önkormányzatnál milyen jellegű pályázatok vannak előkészítésben akár 
beruházás, akár felújítás, akár más eszközök beszerzése tekintetében. A negyedik téma a Hivatal elhelyezésével 
kapcsolatos. Szerencsés lenne egy egységes tájékoztatást látni, hiszen több telephelye is van a Hivatalnak. Ezt a 
négy tájékoztató kiegészítést a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadta és javasolta a Képviselő-testületnek 
is elfogadásra.  
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Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő úrnak köszönöm a javaslatokat, mind a négyet elfogadom, és 
elkészítésre kerül a négy tájékoztató.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
266/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 

2012. II. félévi munkaterve 
 

2012. szeptember 6. 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
2./ SZMSZ módosítása (I. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
3./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
4./ Alsó Bikarét KSZT módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
6./ Napfény Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 
 
7./ A maximális csoport/osztálylétszám túllépés fenntartói engedélyezése az önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézményekben a 2012/2013. tanévre 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
8./ Javaslat a FEV IX Zrt. és az önkormányzat között kötött Megbízási és Közszolgáltatási szerződés 
módosítására, pontosítására 

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 
 Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 
9./ Tájékoztató a Ferenc téri pavilonok hasznosításáról 

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató 
 Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 
10./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. I.-VI. havi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 
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11./ Tájékoztató a kerületi küldött I. féléves munkájáról 
 Előterjesztő: Veres László kerületi küldött 
 

2012. október 4. 
 
1./ Ferencvárosi kitüntetések adományozása 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
3./ SZMSZ módosítása (II. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
4./ A helyi építmény- és telekadó szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
      Gazdasági Bizottság 
5./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
      Gazdasági Bizottság 
 
6./ FTC Stadion és környéke KSZT módosítás (I. forduló) 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
7./ Beszámoló a LÉLEK Program végrehajtásáról 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
 

2012. október 18. 
 
Közmeghallgatás 
 
 

2012. november 8. 
 
1./ A helyi építmény- és telekadó szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
      Gazdasági Bizottság 
 
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (II. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
      Gazdasági Bizottság 
 
3./ 2013. évi ellenőrzési terv 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 



 25

4./ 2013. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Hivatal köztisztviselői részére 
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
 

2012. december 6. 
 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
2./ 2013. évi költségvetési koncepció 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
3./ Kulturális Koncepció 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 
 
4./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2012. évi működéséről 

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2012. évi értékelése, 2013. évi program 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

        Szűcs Balázs főépítész 
        Madár Éva mb. irodavezető 

 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
6./ A Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága  

 
7./ A Képviselőtestület 2013. I. félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
8./ Tájékoztató a Főépítészi Iroda tevékenységéről 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
9./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. I.-IX. havi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 

Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 
 
1./ önkormányzati hatósági ügyek 
2./ egyedi lakás- és helyiség ügyek 
3./ ingatlanértékesítés  
4./ munkaterv, testületi, bizottsági, illetve az aktuális döntések alapján napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt 
előterjesztések levételének indoklása 
5./ javaslat a végre nem hajtott határozatok határidő módosítására, vagy visszavonására 
6./ tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

164/2012. 164/2/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Érkezett az előterjesztéshez 164/2/2012. számon egy módosítás. Kérdezem az előterjesztőt, 
van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a módosító javaslattal egyhangúan 
támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
267/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére a Bp. 
IX. Hőgyes Endre u. 2. fszt. IV/TB2. sz. alatti helyiségcsoportot megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre 
2017. május 31-ig szólóan, a Tárt Kapuk Galéria megnyitásához pályázaton kívül bérbeadja, együttműködési 
megállapodás megkötése mellett, 
- a bérleti díj mértékét havi 6.580,-Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4%-kal 
emelkedik. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Közterület elnevezése 

168/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
268/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros 
Közgyűlésének, hogy a 37408 helyrajzi számú elnevezetlen közterületet Szentágothai János térnek nevezze el. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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21./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről 
 165/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
Pál Tibor: Azért kértem, hogy vegyük napirendre a tájékoztatót, mert lenne néhány kérdésem és kiegészítésem. 
Azt gondolom, hogy az előterjesztés egy viszonylag korrekt képet ad arról, ami az elmúlt időszakban, 
Ferencvárosban történt. A Belső-Ferencváros rész kapcsán nem esik szó a Nehru partról. Azért nem esik szó 
róla, mert nem történik ott semmi, vagy, mert mi nem tudunk róla semmit? Többször volt lakossági fórum, ahol 
bemutattak különböző terveket a Nehru part kapcsán. A Belső-Ferencvárosnak azon túl, hogy a kulturális arca 
erősödik, fontos volna, hogy végre sikerüljön a Duna parti részt is rendezni.  
A „Befektetői beruházások, fejlesztések” résznél olvastam a Polgármesteri Hivatal épületének a befektetői 
pályázatáról. A hivatal bővülése kapcsán a korábbiakban kértem tájékoztatót, mert ezt tényleg jó lenne egyszer 
egy „csomagban” látni. Szívesen felvenném ide a b) pontba a Vendel utca és Lenhossék utca sarkán lévő 
ingatlant is. Látszik, hogy az a terület változatlanul egy üresen hagyott tér, ami miatt nem sikerül befejezni a tér 
keretét sem. Érdemes volna ebben a kérdésében megoldást találni. A Telepy utca 2/D sz. alatti ingatlan kapcsán 
elolvastam a szerződést, amit megkötött a bizottság, és vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy lesz-e ott 
valaha befejezett épület? A SOTE esetében milyen irányban jelent változást fizikailag a 22-es tömbnél a 
bővülés? Jelentős eredmény az, hogy a sikeres pályázatokat sikerült végigvinni és megkezdődtek a 
kivitelezések. Azt is kiderül, hogy egyenlőre nem látni, hogy miből is lehet folytatni azt a felújítási hullámot, amit 
eddig az önkormányzat végzett, hiszen a Fővárosban nem formálódik még ilyen támogatási lehetőség. A 
hajléktalanszállóról már beszéltem, olvastuk és láttuk a börtönkórház telepítését is.  
A napirend elején is jeleztem már, hogy a Park szórakozóhely nem azt az irányt folytatja, mint ami az 
önkormányzatnál az elmúlt időszakban kialakult.  
 
Veres László: Egy kérésem lenne a szocialista párt frakciójához, mert a „kettős mérce, kettős beszéd ellen” 
érvelnék. Javaslom, hogy tegyék helyre a szórakozóhellyel kapcsolatos érzéseiket. Jól emlékszem arra, amikor a 
félprofi demonstrálónak is nevezhető párttagjuk Torzsa Sándor lelkesen demonstrált tavaly a Zöld Pardon 
nevezetű szórakozóhely bezárása ellen. Megjegyezném, hogy ott az érvek között a zajterhelés és az ott 
szórakozók vonulási útvonala volt megnevezve a bezárás okaként. A lakók és az én véleményem szerint is 
legalább annyira érintette a IX. kerület lakosságát, mint a XI. kerületiekét. A vonulási útvonalba mi is alaposan 
beleestünk, illetve a Duna „áthozta” az onnan szűrődő hangokat és zajokat. Ha anno annak a szórakozóhelynek 
a fennmaradása mellett tették le voksukat és ez ügyben még demonstráltak is, akkor nem tudom hova tenni most 
a Parkkal kapcsolatos reakcióikat.  
 
Martos Dániel: Pál Tibor úr úgy látom, hogy formában van, ezért muszáj válaszolnom a feltett kérdéseire. 
Örülnék, hogy ha ebben a témában egyszer felkeresné a szakbizottság ülését is, akkor elképzelhető, hogy az Ön 
által felsorolt hatások jobban képbe kerülhetnek, vagy javaslom, hogy Hidasi képviselő úrral beszélgessenek a 
témáról frakcióülésen. Ha részt vett volna a bizottsági üléseken, akkor a Metró Áruház és környéke felújítási 
tervek kapcsán hallhatta volna azt is, hogy mind az áruház, mind a Lapker Kft. is fejlesztéseket tervez, ezért 
kérték a szabályozási terv elfogadását. Az Alsó-Bikarét felújítási tervvel kapcsolatban hozzá tenném, hogy Önök 
az előző ciklusban elengedték volna, hogy az ottani beruházó plusz 10.000 négyzetméter beépíthetőséggel az 
önkormányzat számára semmiféle településrendezési megállapodást ne ajánljon fel. Ha minden igaz, akkor ez az 
ügy a Képviselő-testület határozata alapján kidolgozás alatt van, és remélhetőleg hamarosan a Képviselő-testület 
elé kerülhet. A Gubacsi-dűlő szabályozási tervvel kapcsolatban elmondanám, hogy a rendszerváltás óta az 
önkormányzat nem rendelkezik hatályos szabályozási tervvel. Ez a szabályozási terv is a beruházókkal 
egyeztetve a képviselő-testületi ülés küszöbén áll, hogy első fordulóban elénk kerülhessen. Túlzónak tartom azt a 
látásmódot, amit Pál Tibor képvisel. Szívesen látjuk a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén. Meg tudom ígérni, hogy ha egyszer befárad, akkor megkínáljuk egy csésze kávéval.  
 
Tornai István képviselő visszajött az ülésterembe.  
 
Szűcs Balázs: Az elhangzott két konkrét kérdésre reagálnék. A Nehru part kapcsán az egyetlen dolog, ami 
hiányzik az a tulajdonjog, hiszen fővárosi tulajdonban van. Ahogy a CET-re, ugyanúgy a Nehru partra sincs 
ráhatásunk. A két ügy rendezése kapcsán nem tudok semmilyen friss információval szolgálni.  
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A másik kérdés a Lenhossék utca, Vendel utca sarkával kapcsolatos beépítetlen ingatlan. Épp erre a területre 
tervezi a SOTE, hogy a bővítést megvalósítsa, azaz a teljes 22-es tömb beépítetlen részét. 
 
Pál Tibor: Köszönöm Főépítész úrnak a kielégítő választ. Nagy örömmel hallom, hogy vannak bizottságok, ahol 
kávét isznak a bizottsági ülésen. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem szórja úgy a pénzt, mint a többi.  
A Parkkal kapcsolatban az elején is elmondtam, hogy rengeteg olyan következménye van az üzemelésének, amit 
a kerületben élők fognak elszenvedni. Az önmagában nem baj, ha van ifjúsági szórakozóhely, az a baj, ha ez úgy 
üzemel, mint ahogy a mostani. Az a terület nem erre a funkcióra van kijelölve. Ha már erről beszélünk, akkor épp 
ma reggel olvastam, hogy a Fővárosban szeretnék bevezetni a dugódíjat, és pontosan ott lesz a határ, ahova 
Önök engedélyezték, hogy ideiglenesen ezt a szórakozóhelyet betelepítsék. A rendezési tervben nem 
szórakozóhely szerepel, így ideiglenesen sem lehetne ott. Mielőtt azon vitatkozunk, hogy ez jó-e vagy nem jó, ezt 
megelőzően világosan kellene látni, hogy Ferencváros érdekeit ez nem szolgálja. A kerület gyenge 
érdekérvényesítő képessége miatt a kerület „lerakóhely” lesz. Csupa olyan dolog kerül ide, ami a kerület 
lakosságának érdekeit nem szolgálja. Fontos volna, hogy ebben a kérdésben legalább egyetértsünk. A magam 
részéről mindent megpróbálok megtenni a parlamentben is. Volt egy interpellációm, amit az Önök házelnöke 
visszautasított, azt mondta, hogy ez nem parlamenti kérdés. A Fővárosban nem lehet interpellálni, mert 
Főpolgármester úr megtiltotta ezt a műfajt, így nincs más, minthogy ezt a problémát valahol elmondjuk. Ezek nem 
szolgálják azt a célt, amit az elmúlt 20 évben sikerült elérni. Jól látszik, hogy ezek a „betelepülések” mindig 
megterhelik a kerületet a közbiztonság tekintetében, a kerületről kialakított vélemény tekintetében stb. Sajnálatos, 
hogy ez ügyben nem lehet csinálni semmit. Martos képviselő úr nincs ma formában, mert amiket ő mondott, 
azokra én egy szót sem szóltam.  
A Nehru parttal kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy tisztában vagyok vele, hogy nem kerületi tulajdon, de 
mégiscsak az Önök főpolgármesterével kellene beszélni, hogy preferálja a területet, ha már mi nem kevés 
pályázati pénzt fektetünk bele. Jó lenne ha a Duna-part ezen szakaszát is rendbe lehetne hozni. Arról szól ez az 
előterjesztés, hogy ebben az ügyben egy kicsit előrébb lehetne haladni, nem a múltba kellene visszamutogatni.  
 
dr. Bácskai János: Jól tudjuk, hogy Tarlós István főpolgármester úr független főpolgármester, tehát legalább 
annyira az Ön főpolgármestere is, mint a miénk. A Nehru part esetében „nyitott kapukat dönget” a képviselő úr, 
hiszen a Budapesti Önkormányzati Szövetségben már javasoltam többször is a tulajdonjog átszármaztatását. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.  
 
269/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 165/2012. sz. –
”Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről” című – tájékoztatót.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
22./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 169/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester  
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Varga József: Fekete László lemondása kapcsán alakult ki ez a helyzet és sürgősen lépni kellett. Azt javaslom, 
hogy fogadjuk el a lemondást. Megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi parkolási cégnél ki lehetne alkalmas arra, hogy 
decemberig vezesse a Ferencvárosi Parkolási Kft-t, ezért született ez a javaslat.  
Nem szükséges zárt ülésen tárgyalni az előterjesztést, mert Fekete úr hozzájárult a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz.  
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Hidasi Gábor: Tudjuk, hogy Englóner Erzsébet a Ferencvárosi Parkolási Kft-nél dolgozik. Elmondaná néhány 
szóban, hogy a Kft. parkolási bevételeinek növeléséről mi a véleménye?  
 
Englóner Erzsébet: A Kft. megalakulása óta veszek részt a társaság működésében. Először, mint külsős vettem 
részt és 2012. január 1-jétől, mint a Kft. gazdasági vezetője tevékenykedem. A bevételnövelésekkel kapcsolatban 
nem vagyunk könnyű helyzetben. Próbálunk javaslatokat adni és eszközöket találni arra, hogy hatékonyabban 
tudjon működni a cég, ami nem feltétlenül a bevételnövelésből fog származni. A cég már jelenleg is átalakítás 
alatt van és az abból származó előnyökből egy kicsit hatékonyabban fog tudni működni az elkövetkezendő 
időszakban. Ez a stratégia kidolgozás alatt van, a szeptemberi képviselő-testületi ülésre egy módosított 
költségvetési tervet fogunk készíteni, amelyben be fogjuk mutatni azt, hogy akár a bevételek, akár a kiadások 
tekintetében miket fogunk tudni produkálni év végéig, illetve előre mutatva már az előző évre.  
 
Csárdi Antal: Jól értem, hogy az ön cége már nincs szerződéses viszonyban a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel?  
 
Englóner Erzsébet: Igen, jól értette Csárdi úr. Abban a pillanatban megszűnt, amikor én munkaszerződéssel fel 
lettem véve ehhez a céghez.  
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
270/2012. (VI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) úgy dönt, hogy Fekete László, a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói megbízatásáról való 
lemondását 2012. június 30. napjával elfogadja. 
2.) úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. Alapító Okiratának 11.1 pontjában az ügyvezetői megbízás 
időtartamát határozatlan időről határozott időre módosítja. 
3.) úgy dönt, hogy Englóner Erzsébetet 2012. július 01.napjától 2012. december 31. napjáig, határozott időre a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával megbízza, illetményét bruttó 450.000,- 
Ft/hó összegben határozza meg. 
4.) úgy dönt, hogy a Parkolási Kft. Alapító Okiratának 1.4. pontjában szereplő telephelyet törli. 
5.) elfogadja a Ferencvárosi Parkolási Kft. alapító okiratának módosítását a 169/2012. számú előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri Polgármester urat, hogy a módosító Alapító Okiratot és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okriatot írja alá, és gondoskodjon a cégbírósághoz elektronikus úton történő 
benyújtásáról. 
Határidő: 1. pont tekintetében: 2012. június 30. 
2. pont tekintetében: 2012. június 15. 
3. pont tekintetében: 2012. július 01. 
4. pont tekintetében: 2012. június 15. 
5. pont tekintetében: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést 16.45 órakor bezárom, és zárt ülést rendelek el. 
 
A 23. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 271-273/2012. (VI.07.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 

k.m.f. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
 


