JEGYZŐKÖNYV
készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 10-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 képviselők,
dr. Bácskai János polgármester,
Formanek Gyula alpolgármester.
Hivatal részéről:
dr. Nagy Hajnalka jegyző,
dr. Paksi Ilona aljegyző.
Berner József, dr. Enyedi Mária, Dr. Farkas Csaba, Dr. Gáspár László, Madár Éva, Manhertzné Klinger Mária,
Mihályi György, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, Nyeste Marianna, dr. Szabó József, dr. Székelyhidi Lívia, 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, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezetőigazgatója, dr. Jelinek Benjámin - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás –
Közterület-Felügyelet vezetője, Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 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 15 fővel határozatképes, az ülést 15.06 perckor megnyitom. A kiküldött
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
274/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
154/3-4/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására
178/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
186/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
191/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
190/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati
támogatások elszámolásáról
176/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának
elfogadása
177/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója
174/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
188/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosítására vonatkozóan
194/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása
189/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezések
179/2-3/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Alapító Okiratok módosítása
184/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
14./ Ellátási szerződés módosítása
171/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
15./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója
170/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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16./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése
172/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
17./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása
187/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
18./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló
helyiség biztosítása
182/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
19./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének
elfogadása
180/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
20./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
173/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
183/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csárdi Antal: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen vita alakult ki Ferencváros kulturális életével kapcsolatban.
Arra gondoltam, hogy bemutatom hol tart Ferencváros kulturális élete. A Ferencvárosi Művelődési Központ előző
vezetése által befogadott, passiójátékkal kapcsolatos munkaanyaggal tenném ezt. Engedjék meg, hogy idézzek
belőle: „Külső helyszíneken megelevenednek a bibliai történet ismert jelenetei, mai környezetben, mai szereplők
tolmácsolásában. Különböző ismert magyar zeneszámok hangoznak el, esetleg népdal is lehet, egy, maximum
kettő. A külső helyszíneken minden alkalommal visszatérünk a Bakáts térre, sőt a történet is ott fejeződik be. A
sztori: Jézus metróval érkezik Ferencvárosba. Az aluljáróban már várják a haverjai, mind a 12-en. Egy freskóterv
furgont követve jutnak el a hajléktalanszállóra, épp oda vitt egy fuvar friss vizet. Mivel akkor érkezik egy
rakomány pizza is a hajléktalanoknak adományként, ott maradnak vacsorára. Vacsora közben Jézus megemlíti,
hogy egy valaki közülük el fogja árulni még aznap, majd issza a vizet, megtöri a pizzát és megkéri társait, hogy
ezt cselekedjék az ő emlékére eztán. Mindannyian énekelnek, táncolnak, a hajléktalanok csatlakoznak hozzájuk,
nagy a felfordulás. Júdás az egyik tanítvány ezt kihasználva az iroda számítógépén webkamerás bejelentést
tesz.” Ennek a dokumentumnak a minőségét mindenkinek a saját szubjektív véleményére bízom. Azt gondolom,
hogy ez a dokumentum önmagáért beszél.
dr. Bácskai János: Köszönjük a hangos könyvet Csárdi úr előadásában. Jó lenne, ha Képviselő úr még akár
ebben a ciklusban mondana ehhez a felolvasáshoz valamit, mert nem tudjuk, hogy mi ez. Fogalmam sincs arról,
hogy mi köze van ennek a Ferencvárosi Művelődési Központhoz és Ferencváros kulturális életéhez. Ahogy ezt
most előadta Képviselő úr, annak „se füle, se farka” nem volt.
Pál Tibor: Három dolgot szeretnék mondani napirend előtt. Kaptam két választ a korábban napirend előtt feltett
kérdésemre, az egyik a Parkkal kapcsolatos. Jogilag azt gondolom, hogy rendben van, én az ügynek kicsit más
vetületét vetettem fel, mégpedig azt, hogy szerencsés-e, hogy a kerületbe beköltözik egy ilyen szórakozóhely. A
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másik kérdésem az Aszódi úti lakóteleppel kapcsolatban volt. Felvetettem, hogy bizonyos rendőri
státuszbővítésről volt szó itt és ez most elmaradt. Ezzel kapcsolatban minden korábbi ígéret elmaradt, amit a
hajléktalanszálló kapcsán ígértek a kerület számára. Lenne egy harmadik dolog. Ha jól tudom, akkor a héten
lezárult a Vendel utcai tornacsarnok pályáztatása és a Ferencvárosi Kosárlabda Kft. nyerte meg a pályázatot. A
szerződés aláírása megtörtént? Abban az esetben, ha köztartozás vagy kifizetetlen bértartozás van a
társaságnál, az akadálya lehet-e annak, hogy a szerződést megkössük? Tudunk erről valamit, hogy tartozása
van az egyesületnek? Azt gondolom, hogy ez elég kellemetlen lehet egy társaságnak, hogy ha vannak
köztartozásai és közben úgy nyer egy pályázatot, hogy ezt nem vettük figyelembe. Kérnék erre a későbbiekben
írásos választ.
Bácskai János: Megnyugtatom Képviselő urat, hogy a szerződés aláírására még nem került sor.
Csárdi Antal (ÜGYREND): Polgármester úr kérésére kiegészíteném a hozzászólásomat, hogy teljesen érthető
legyen.
dr. Bácskai János: Ügyrendi hozzászólásként adtam szót.
Csárdi Antal: Személyes megtámadtatás címén kérek szót.
dr. Bácskai János: Nem tudok szót adni Csárdi úr. Megkérem napirend előtti hozzászólásban Sebők Endrét a
FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy számoljon be a Képviselő-testületnek az elmúlt év talán eddigi
legnagyobb sikeréről a pályázaton elnyert munkalehetőségekről. Azt gondolom, hogy közérdekű, ezért nagy
érdeklődés van a téma iránt.
Sebők Endre: A tájékoztató anyagból kiderül, hogy a FESZOFE Kft. tovább kereste annak lehetőségét, hogy a
közfoglalkoztatást mind létszámban, mind minőségben bővíteni tudja. Ennek érdekében két újabb
közfoglalkoztatási pályázaton indult a cég. Ferencváros 3 kerülettel van most egy régióban, a XII. kerülettel, a XI.
kerülettel és a XXII. kerülettel. Az első etapban 134 millió Ft-ból 94 millió Ft-ot hozott el a FESZOFE Kft. A
második közfoglalkoztatási program összege 25 millió Ft volt erre a négy kerületre, ebből 24 millió Ft-ot sikerült
elnyerni 46 fő foglalkoztatásával. A kerület és a cég is kiemelten kezeli a hajléktalanok ügyét, ezért a hajléktalan
közfoglalkoztatásban is utána jártunk, hogy milyen lehetőségek vannak és ott is pályáztunk 40 fő hajléktalan
foglalkoztatására. Ezzel újabb 23 millió Ft-ot sikerült nyernie a kerületnek. Azt kell tudni erről a két
közfoglalkoztatási pályázatról, hogy 100 %-os támogatottságúak, tehát a kerületnek egy Ft-jába sem kerülnek.
Teljes mértékben állam finanszírozású mind bér, mind járulék, mind munkaeszköz tekintetében. Új hír, hogy
valószínűleg a hajléktalanfoglalkoztatásban is lesz egy újabb ütem és szeptembertől vélhetően 30-40 újabb fő
hajléktalant tudunk foglalkoztatni a kerületben. Ez azt jelenti, hogy idén eddig 140 millió Ft-ot sikerült pályázati
úton a FESZOFE Kft-nek realizálni. Összehasonlításként 2009-ben ez 42 millió Ft volt egész évre és 80 fő
közfoglalkoztatása volt biztosított, 2010-ben 84 millió Ft volt 105 fő foglalkoztatásával, jelenleg 177 fő
közfoglalkoztatásáról beszélünk 140 millió Ft-os támogatással.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II.
forduló)
154/3-4/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
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Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a rendeletet és egyhangúan támogatta. Kiosztásra került
a 154/4/2012. számú előterjesztés, mely egy módosítás, amit a bizottság tegnap egyhangúan támogatott.
Jelezném, hogy ebben a határozati javaslatban is van egy hiba. Azt javasoltuk, hogy a címekben mindenütt a
Ferencvárosra történjen utalás. Helyesen ez úgy szólna, hogy Ferencváros „Pro Urbe” díja, Ferencváros „Pro
Semitate” díja, ezt így kérném módosítani. A 11-es pontban Ferencváros polgármesteri elismerő oklevele
szerepel, ott a Ferencváros elnevezést kérem, törölni.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Pál Tibor: Átolvastam a kiküldött 154/3/2012. sz. előterjesztést és nem találtam benne azt, amit múltkor
elfogadott Polgármester úr, hogy a képviselők, intézményvezetők a javaslattételt megelőző 30 napon belül
kapjanak értesítést arról, hogy tehetnek javaslatot. Abban maradtunk, hogy a javaslattevők figyelmét felhívjuk a
javaslattétel tényére.
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselőnek tett ígéretem effektíve így kimaradt. Kérem, hogy írjuk bele az eljárási
szabályokba, hogy az önkormányzati képviselők, illetve frakciók, intézményvezetők 30 nappal a leadási határidő
előtt értesítést kapnak. A Humán Ügyek Bizottságának javaslatával, tehát a Ferencváros szó kiegészítésével
egyet értenék, de szerintem úgy helyes, hogy Ferencváros „Pro Urbe” díja és Ferencváros „Pro Semitate” díja. A
polgármesteri elismerő oklevélnél pedig felesleges a Ferencváros szót kiemelni, mert ez nem ad félreértésre
okot. Javaslom, hogy a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontokban szereplő díjak esetében a Ferencváros éppen aktuális
elnevezésű díját szerepeltessük és maradjon az eredeti polgármesteri elismerő oklevél elnevezés.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a
kiegészítésekkel együtt.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 25/2012. (VII.16.) rendeletét a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről.
2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására
178/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm nincs.
Martos Dániel képviselő kiment az ülésteremből.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy egy fordulóban tárgyaljuk és
fogadjuk el a rendeletet.
275/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet
módosítását egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 14 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 26/2012. (VII.16.) rendeletét a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosításáról.
3./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
186/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Két okból kerül sor a rendeletmódosításra. Az egyik a közterületek éjszakára történő
ideiglenes lezárása, ez lakossági igény volt. Akik ott voltak a lakossági fórumon, azok pontosan szembesülhettek
a problémával, erre próbálunk megoldási javaslatot biztosítani a rendeletmódosítással. A második ok pedig, hogy
a film és televízió felvételek tekintetében egyre több igény jelentkezik arra, hogy Ferencváros utcáit felhasználják
különböző filmekben. Ebben szeretnénk könnyebb eligazodást, illetve könnyebben ellenőrizhető állapotokat
teremteni. Remélhetőleg a rendeletmódosítással megoldódnak az ilyen jellegű problémák.
Pál Tibor: Magam is részt vettem a lakossági fórumon. Azt gondolom, hogy ez a rendeletmódosítás elfogadható,
de összességében egy valós problémára nem a legjobb válasz. Az, hogy lezárjuk ezt az átjárót, az jó ötlet, de
közbiztonság tekintetében fog ez valami javulást hozni? Ha egy lakóközösség előáll azzal, hogy ő is szeretné
lezáratni ezt a bizonyos átjárót vagy utcarészt, akkor ugyanezt a magatartást fogjuk követni? Azok a csavargók,
akikről szólt a lakossági fórum, ők ide nem tudnak majd bemenni, de átmennek majd két utcával arrébb. Később
majd ott lesz ebből probléma. Annyi a különbség, hogy ott nem annyira agilis a közös képviselő. Mit fogunk az ő
esetükben csinálni, ha ők is egy ilyen kéréssel állnak majd elő? Inkább a közbiztonság javítását kellene
támogatni, minthogy lezárni egy területet.
dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy Képviselő úr olvasott már elég rendeletmódosítást és úgy érzem, hogy a
kérdésében a válasz is benne van. Ez a rendeletmódosítás nem egy konkrét területről szól, hanem az egész
kerületről. Amennyiben bárki megfelel a rendelet előírásainak, akkor külön kérés nélkül is megteheti azt, amit
innentől kezdve bárki megtehet.
Martos Dániel képviselő visszajött az ülésterembe.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy egy fordulóban tárgyaljuk és
fogadjuk el a rendeletet.
276/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, a 16/2012.
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, a 186/2012. sz. előterjesztés mellékletét képező
…../2012. (…) önkormányzati rendelettervezetet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendeletmódosításról.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 27/2012. (VII.16.) rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosításáról.
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményés telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
191/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy egy fordulóban tárgyaljuk és
fogadjuk el a rendeletet.
277/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítását egy fordulóban
tárgyalja és fogadja el.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendeletmódosításról.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú
szavazat mellett megalkotja a 28/2012. (VII.16.) rendeletét a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011.
(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
5./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
190/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: A határozati javaslatban 2. pontjában szereplő 18 helyszín nem úgy értendő, hogy most az
első 9 helyszínre, második ütemben a második 9 helyszínre kerül kamera, hanem amelyik többséget kap ezekből
a kamerahelyszínekből.
Hidasi Gábor: Jelenleg a kamerák számára elég a két közterület-felügyelő? A Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzott, hogy ha megnövelnék a kameraszámot,
akkor erre a célra szükség lesz plusz egy közterület-felügyelőre. Ennek a költségét úgy tudom, hogy
szeptemberre számolja ki a Közterület-Felügyelet. A jelenlegi kamerák közül a kamerák 95 %-a a Közbiztonsági
Közalapítvány tulajdonában van, és egy kamera van az önkormányzat tulajdonában. A fejlesztés során ismét az
önkormányzat tulajdonába kerülnek kamerák, tehát lesz 32 db kameránk, aminek egyik fele a Közbiztonsági
Közalapítvány tulajdonát képzik, másik fele pedig az önkormányzat tulajdona. Jogi lehetőség lenne-e arra, hogy
egy kézbe adjuk ezeket a kamerákat? A 3923-as ”Közbiztonsági Közalapítvány” elnevezésű soron ez a pénz a
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Közbiztonsági Közalapítványnál van? Tudomásom szerint a Közbiztonsági Közalapítvány ezt az előterjesztést
nem is látta. Mi ennek az oka? A Közbiztonsági Közalapítvány tett-e javaslatot kamerákra, valamint tudják-e,
hogy az ő tulajdonukban lévő kamerák áthelyezésre kerülnek a rendőrségről? Szerintem a Közbiztonsági
Közalapítvány kuratóriumának kell a jóváhagyása ahhoz, hogy az ő tulajdonukban lévő kamerákat áthelyezzék.
Van ennek valami jogi következménye? Ezen a 3923 soron 50 millió Ft van tervezve. Az új kamerák kihelyezése
1,8 millió Ft-ra van becsülve darabonként. Ha több kamerát rendelünk meg, nemcsak 9 darabot, hanem mind a
18 darabra kiírjuk a beszerzést, akkor olcsóbb árajánlatokat kaphatunk. Azt javaslom, hogy amennyiben ez
tényleg 1,8 millió Ft-ba kerül darabonként, akkor tárgyalhatnánk úgy az előterjesztést, hogy mind a 18 db kamera
kihelyezését meghirdetjük közbeszerzésre, mert a fedezet a 3923-as soron biztosított.
Formanek Gyula: Felhívom Képviselő úr figyelmét, hogy nem az áthelyezésről szól az előterjesztés, hanem
kameratelepítésről.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslat 4.
pontjának kiegészítésével támogatta a javaslatokat. A 4. pont arról szól, hogy eseti jelleggel elvonhatja a
hatáskört a 3923-as sor tekintetében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság. A
kamerákkal kapcsolatban elmondanám, hogy a 9 db kamera kihelyezésénél a 2. pontban lévő 1-7-ig, és a 18.
helyen megjelölt helyszínekről szavazzunk, és a 9. kamera a József Attila-lakótelepre kerül kihelyezésre,
melynek helyszínét a későbbiekben kellene meghatározni.
Formanek Gyula: Jól értem, hogy a 9. kamerát a Részönkormányzat határozza meg, hogy hova kerüljön
kihelyezésre?
Martos Dániel: Igen, így van.
dr. Bácskai János: Hidasi úr felvetéseire, tehát, hogy kié a kamera, és mit tud ezekről a kuratórium, ezekre azt
reagálnám, hogy tudomásom szerint a kuratórium elnöke meghívást kap minden Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsági ülésre. Ha jól tudom, akkor a beszámoló elfogadásakor sem
volt ott a kuratórium elnöke, tehát minden információ a birtokában lehetne, amennyiben kellő érdeklődést
mutatna.
A kamerák működtetését szerintem a tulajdonviszonyok nem befolyásolják, tehát, egy adott kamera az
önkormányzat vagy az alapítvány tulajdonában van-e az a működtetés és a közbiztonság szempontjából
irreleváns. Az 1,8 millió Ft/kamera ár valóban 9-szer kevesebb, mint 50 millió Ft. A határozat nem arról szól, hogy
9 kamerát helyeznénk csak el, hanem a mindenkori pénzügyi helyzettől függően fogjuk a következő ütemet
meghatározni. Jelenleg első ütemről van szó, amelyben a 9. kamera helyét a Részönkormányzat határozza meg.
10. kameráról nem volt szó. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
javaslatával egyetértek, tehát egészítsük ki a határozati javaslat 4. pontját az „esetenként” szóval.
Pál Tibor: Szívesen vettem volna, ha valaki kormányzati támogatást talál a témában. Jó lenne, ha megnéznénk,
hogy van-e plusz központi forrás. Amit nem tudok értelmezni, az a határozati javaslat 4-es pontja. Mit jelent, azt,
hogy a 3923-as költségvetési sor feletti rendelkezési jogot magához vonja a Képviselő-testület? Ha jól értem,
akkor előirányzatként ez az összeg ott van azért, hogy ezt az alapítvány részére átadjuk. Most ezt mégis
visszavesszük tőle? Akkor inkább szerepeljen úgy, hogy egy következő költségvetés módosításnál ezt az
összeget teremtsük meg. Nem egészen értem ezt a rendelkezési jog elvonását. A bizottságtól elvehetjük a jogot,
de a költségvetésben lévő pénzt elvenni szerintem csak költségvetés módosítással lehet. Mit jelent ez?
Formanek Gyula: Azért van szükség ennek a sornak az időszakos eseti elvonására, mert a Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a költséggazdája ennek a 3923-as sornak. Miután döntött a
Képviselő-testület a soron szereplő összeg felhasználásáról, visszaadhatja a jogot, ezért jó az eseti elvonás
ebben az esetben. A bizottság pedig dönthet ennek a sornak a további felhasználásáról.
Hidasi Gábor: Visszavonom az előző határozati javaslatomat, mert Jegyző Asszony azt mondja, hogy ebből az
50 millió Ft-ból finanszírozzuk a 22 millió Ft-os átköltöztetést és a 7 millió Ft-os üzemeltetést. Merjünk már kicsit
nagyobbat „álmodni”, hogy 9 db kamerán felül tervezünk. Javaslom, hogy legyen 10 db kamera és ebből egy
darab a József Attila-lakótelepé. 10 db kamera szerintem támogatható.
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Formanek Gyula: Ha jól értem, akkor Képviselő úr visszavonta a 18 db kamera telepítésére vonatkozó módosító
javaslatát, és áttért a 9+1 db kamera telepítésére. Előterjesztőt kérdezem, hogy befogadja-e a 9+1 db kameráról
szóló módosítást?
dr. Bácskai János: 9 kamera telepítéséről döntünk, tehát nem fogadom be.
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 10 db kameráról szóló módosító javaslatról.
278/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 10
db új térfigyelő kamera 1. ütemben történő telepítését.”
(7 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a kiegészítésekkel együtt a határozati javaslatról.
279/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
442/2009. (XII. 02.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
18 új térfigyelő kamera 2 ütemben történő telepítését, melyek telepítési helyszíneit az alábbiakban határozza
meg:
1. Gát utca – Thaly Kálmán utca sarok
2. Gát utca – Márton utca sarok
3. Ferenc tér (a tér közepén helyezkedne el a kamera, rálátással a Balázs Béla-, Bokréta-, részben a
Tompa utcára)
4. Markusovszky park 1 db kamera
5. Tinódi park (rálátással a Vaskapu utcára, részben a Tinódi utcára)
6. Tűzoltó utca –Liliom utca sarok (rálátással a Tűzliliom parkra)
7. Drégely utca – Mester utca sarok
8. Berzenczey utca – Mester utca sarok
9. Páva utca – Tompa utca sarok
10. Ferenc krt. – Mester utca sarok
11. Angyal utca – Tompa utca sarok
12. Imre utca – Erkel utca sarok
13. Lónyay utca – Gönczi Pál utca sarok
14. Lónyay utca – Mátyás utca sarok
15. Lónyay utca – Kinizsi utca sarok
16. Bakáts tér – Ráday utca sarok
17. Csarnok tér – Sóház utca sarok
18. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztésben szereplő új telepítési helyszínek közül 2012. évben - első ütemben – a 1-7., 18. sorszámú, és a
József Attila-lakótelepen 1 db összesen 9 darab kamera telepítése valósuljon meg.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 3923-as költségvetési sor feletti rendelkezési
jogát - eseti jelleggel - magához vonja.
Határidő: 2012.július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a magához vont hatáskör
alapján úgy dönt, hogy az új térfigyelő kamerák telepítése első ütemének költségeit a 3923 sor terhére biztosítja,
és felkéri a Polgármester urat, hogy a kamerák beszerzése és telepítése érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
6./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott
önkormányzati támogatások elszámolásáról
176/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Kérem, a beszámolók elfogadását.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
280/2012. (VII.10.) 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 szervezetek,
alapítványok beszámolóit:
Kltg.sor
Szervezet neve
Támogatás összege (e Ft)
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása 3782
közszolgáltatási szerződés alapján
5 000
3778
Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület
500
Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvényszervező Nonprofit Kft., Turay Ida Színház 3792
közszolgáltatási szerződés alapján
3 000
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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7./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott
beszámolójának elfogadása
177/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Kérem, a beszámoló elfogadását.
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
281/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, továbbá az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény 5.§-a alapján 7.500.000,- forint támogatásban részesült Karaván Művészeti Alapítvány beszámolóját.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
8./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója
174/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Hidasi Gábor: Örülök, hogy Martos úr jól érzi magát és „eltrécsel” Veres képviselő úrral, csak volt kérdés a
bizottsági ülésen és szeretnénk rá megkapni a választ.
Formanek Gyula: Nem tudom, hogy akar-e valaki reagálni Hidasi képviselő úr hozzászólására.
Hidasi Gábor (ÜGYREND): A kérdés az volt, hogy a megjelent bérköltség mit takar és kinek a bére? A válasz az
volt a bizottsági ülésen, hogy a képviselő-testületi ülésre megkapjuk a választ.
dr. Bácskai János: Felolvasnám a Képviselő-testület 357/2011. (XII.07.) számú határozatát. „A Közbiztonsági
Közalapítvány támogatására a költségvetési sort 3 millió Ft-tal megemeli a 3350-es „Térfigyelő rendszer
működtetése” költségvetési sor terhére a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazása
céljából.” 16 igen, egyhangú volt a szavazati arány. A 143/2011. (IV.19.) számú határozat szövege a következő:
„3724 „Közbiztonsági Közalapítvány támogatása” költségvetési sort 1 millió Ft-tal megemeli a BRKF IX. kerület
Rendőrkapitányság munkatársainak - Rendőrség napja alkalmából - jutalmazása céljára az általános tartalék
terhére.” 14 igen, egyhangú volt a döntés szavazati aránya.
Hidasi Gábor: Köszönöm Polgármester úrnak a választ. Remélem nem volt titok, hogy megkérdeztem.
Martos Dániel: Valóban nem volt titok, de még mindig nem értem, hogy miért én voltam a kérdés címzettje. Ha
jól tudom a Jogi és Pályázati Iroda vezetője vállalta magára a feladatot, hogy tájékoztatást nyújt a képviselőtestületi ülésig. Ezt Polgármester úrnak meg is tette.
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Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
282/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolóját.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
9./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
188/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és azt a javaslatot teszi a Képviselőtestületnek, hogy a pályázatot nyilvánítsuk eredménytelennek és gondoskodjuk egy újabb pályázat kiírásáról,
melyben a legkisebb árat nettó 150 millió Ft-ban határozzuk meg.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem tárgyalta ezt az előterjesztést. Egyetértek azzal, hogy
eredménytelennek nyilvánítjuk a pályázatot. Meglepődtem, hogy egyrészt ilyen alacsonyra értékeli a piac ezt az
üzlethelyiséget és ez nem egy túl jó hír. Amiről mi annak idején azt gondoltuk, hogy értékes az önkormányzat
számára, arról most kiderült, hogy a piac nem így értékeli. Azon is meglepődtem, hogy készült egy másik
értékbecslés és meglepő módon épp azt az összeget hozta ki, mint amit a pályázó benyújtott. Szívesebben
venném azt, ha csak az 1. és 3. határozati javaslatról szavaznánk, csak azért mert tudjuk, hogy melyik ingatlanról
van szó és azt is tudjuk, hogy itt van bérlő, akiknek az az érdeke, hogy ezt a helyiséget minél előbb megvegye.
Várjuk meg egy második fordulóban, hogy pályázik-e és mekkora összeggel, majd utána döntsünk arról, hogy
azon az áron értékesítjük-e a számára. Egy kicsit rossz ízű ez az előterjesztés, javaslom, hogy csak a határozati
javaslat 1. és 3. pontjáról szavazzunk.
Kandolka László: Felhívom Pál Tibor úr figyelmét arra, hogy akkor sem kötelező eladni a helyiséget, ha most
„megszondázzuk” a piacot, hogy milyen ajánlatokat kapunk. Eladni nem kötelező 150 millió Ft-ért, csak kapnánk
egy képet az ajánlatokról. Figyelembe kell venni azt is, hogy van galéria is és osztatlan közös tulajdon áll fenn,
tehát nem olyan egyszerű így a helyiséget eladni.
dr. Bácskai János: Pál Tibor úr megjegyzése, hogy rossz ízű az előterjesztés, erre csak azt tudom mondani,
hogy ezek szerint megkóstolta. Nem hiszem, hogy ez bizonyítana bármit, hiszen a legnagyobb körültekintéssel
jártunk el, ugyanis egy igazságügyi szakértőtől kértük be az értékbecslést és nem tudjuk, hogy neki birtokában
volt-e ez a bizonyos ajánlat, amit az egyetlen pályázó benyújtott. Amennyiben másnak is ilyen fenntartásai
lennének, mint Pál Tibor úrnak, biztos jobban vigyázott volna, hogy még véletlenül se hasonlítson az a két
összeg, amit Ön összehasonlít. Azt gondolom, hogy ennél szerencsésebbet egy igazságügyi szakértő nem tehet,
minthogy leírja azt, amennyit a számításai és a képzettsége alapján jónak lát. Az eredeti kiírást nem tartom
célszerűnek, hiszen a piac ebben a pillanatban reagált rá és ezt az árajánlatot adta. A Gazdasági Bizottság
elnöke által tett összeg közelebb áll az igazságügyi szakértő véleményéhez, támogatom. Nyilvánvaló, hogy az új
pályázat eredményétől függően újra a Képviselő-testület elé kerül az eredmény, amennyiben születik érvényes
ajánlat. Akkor tudunk érdemben dönteni arról, hogy megválunk-e a helyiségtől vagy tovább szedjük a hasznait,
ami a bérleti díjból származik.
Formanek Gyula: Polgármester úr befogadta a Gazdasági Bizottság javaslatát a nettó 150 millió Ft elidegenítési
árról. Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, hogy a határozati javaslat pontjairól külön-külön szavazzunk.
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283/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bp. IX., Ferenc krt. 2-4.
fszt. 1. (hrsz: 36899/0/A/1) szám alatti ingatlan 46/100-ad tulajdoni hányadát képező helyiség tulajdonjogának
megszerzésére kiírt pályázatra az OS17 Ingatlanforgalmazó Kft. (Cgj: 01-09-901925) által benyújtott nettó
124.999.779 Ft összegű vételi ajánlatot nem fogadja el, és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
284/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bp. IX. Ferenc krt. 2-4.
fszt. 1. (hrsz: 36899/0/A/1) szám alatti ingatlan 46/100-ad tulajdoni hányadát képező, 519 m 2 alapterületű bérleti
joggal terhelt, nem lakás céljára szolgáló helyiség 349/2011.(XI.09.) sz. képviselő-testületi határozat 2. pontjában
meghatározott legkisebb elidegenítési árat nettó 150.000.000 Ft-ra csökkenti.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
285/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat,
hogy gondoskodjon egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásáról a Bp. IX. Ferenc krt. 2-4. földszint 1. (hrsz:
36899/0/A/1) szám alatti ingatlan 46/100-ad tulajdoni hányadát képező, 519 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére vonatkozóan.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
10./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosítására vonatkozóan
194/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: A határozati javaslat utolsó pontjában, ahol felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot
lebonyolítsa, elbírálja és a nyertessel az adásvételi- vagy bérleti szerződést megkösse, ezt a kitételt már régen
nem alkalmazzuk, és ezt most sem javaslom. Amennyiben érvényes ajánlatok érkeznek, akkor a Képviselőtestület döntsön akár az eladásról, akár a bérbeadásról.
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Pál Tibor: A tájékoztatók között is szerepel a Hűvösvölggyel kapcsolatos előterjesztés. Feküdt már a Képviselőtestület előtt egy ezzel kapcsolatos javaslat, miszerint a felszámolónak fizessünk 150 millió Ft-ot, ezért ő
megszerzi a fennmaradási engedélyt és az egész procedúra lebonyolításának ez az ára. Akkor abban egyeztünk
meg, hogy abban az esetben adjuk oda a pénzt, ha hozza a fennmaradási engedélyt. Ha jól olvastam, akkor ilyen
engedély nincs a felszámoló birtokában. Ebben a költségvetésben az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb
kiadásoknál szerepel 133 millió Ft, ebben van benne az a bizonyos 100 millió Ft, amit idén kellett volna kifizetni a
felszámoló biztosnak. Ez nem történt meg. Mindezek ellenére mi 150 millió Ft nélkül most mégiscsak birtokba
vehettük az ingatlant. Ha jól tudom tart még egy per a Fővárossal, de az csak pénzről szól, hogy mennyit fizet a
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Főváros. Az előző hozzászólásomra Polgármester úr azt reagálta, hogy a legnagyobb körültekintéssel csinálják a
dolgokat, jelzem, hogy a korábbi előterjesztések is nagyon körültekintőek voltak olyannyira, hogy ha nem
figyeltünk volna, akkor 150 millió Ft-ot „elbuktunk” volna, mert már kifizettük volna a felszámoló biztosnak. Ezt
most sikerült megúsznunk, és ha jól látom, most a költségvetésben is felszabadul 100 millió Ft a 3114-es soron.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
286/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy dönt, hogy a Bp. II. ker. 011341/11 hrsz-ú, kivett táborhely megnevezésű ingatlant nyilvános pályázat
lefolytatásával értékesíti és/vagy bérbeadja.
2./ a Bp. II. ker. 011341/11 hrsz-ú ingatlan legkisebb elidegenítési árát nettó 251 millió Ft-ban határozza meg.
3./ a Bp. II. ker. 011341/11 hrsz-ú ingatlan minimális ajánlati bérleti díját 1.000.000 Ft/hó + ÁFA összegben
határozza meg.
4./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a pályázat kiírása előtt a 21/2012. (VI.12.) sz. önkormányzati
rendelet 14.§ (2) bekezdés szerinti hozzájárulásokat megkérje.
5./ felkéri a Polgármester urat, hogy a határozati javaslat 4. pontjában előírt hozzájárulás kézhezvételét követően
gondoskodjon az egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásáról.
6./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a pályázatot bonyolítsa le, és a Képviselő-testület bírálja el és
döntsön a nyertes személyéről.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
11./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása
189/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Kérem a Képviselő-testületet a határozati javasat támogatására. Jelezném, hogy a
Belügyminisztérium felé erre a felújításra van egy benyújtott pályázatunk. Amennyiben sikeres lesz, akkor
ennyivel kevesebbet kell költeni a felújításra.
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Azt kérdeztük a FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatójától, hogy mi volt a jogi akadálya, amiért a FESZOFE Kft. nem nyerhetett a pályázaton. Azt a
tájékoztatást kaptam, hogy referenciaprobléma volt. Megnéztem közben a költségvetést, és meglepő módon azt
tapasztaltam, hogy év elején erre a feladatra 40 millió Ft-ot terveztünk, aztán a költségvetés módosításakor ez
lecsökkent 35 millió Ft-ra, most pedig itt egy 38 millió Ft-os ajánlat. Ezt csak azért mondom, mert meglepődtem,
hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem támogatta az itt szereplő határozati javaslatot.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
287/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete a 4034. számú költségvetési
sor 35 MFt-ról 38 MFt-ra történő módosításához az általános tartalék terhére a Budapest IX. ker. Börzsöny u. 1113. szám alatti rendőrőrs felújításának érdekében hozzájárul.
2./ egybe felkéri a Polgármester urat, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
gondoskodjon az 1. pontban jóváhagyott összeg átvezetéséről.
Határidő: 1. pont: 15 nap
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2. pont: 2012. szeptember
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
12./ Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezések
179/2-3/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Bizottság mindkét esetben javasolta,
hogy az előző döntéseiket hagyja helyben a Képviselő-testület.
Csárdi Antal: Jól értem, hogy csak ennél az előterjesztésnél voltak az indokok a parkolási problémák amellett,
hogy ne kapják meg az engedélyt? Fennálltak-e ezek a problémák az előző években is?
dr. Bácskai János: Igen, Képviselő úr jól látja a dolgot. Rendelkezésére bocsátjuk az írásban beérkezett
panaszokat, amennyiben szükséges. Kénytelenek vagyunk ezeket a megszorításokat megtenni.
Csárdi Antal: Sokat segített volna, ha megkapjuk ezeket a bejelentéseket. A többi kitelepülés nem zavarja az ott
élőket és az utcai folyamatokat? Csak a Vezo Kft-nél van probléma vagy az egész utca hangos? Előttem van az
utca képe és ott egy vonalban van egy teraszsor.
Formanek Gyula: Ha ismeri az utcát, akkor ott nincs további teraszsor és ami van, az sem a parkolóhelyen van.
Martos Dániel: Lehet, hogy egy másik utca képe volt Csárdi képviselő úr szeme előtt, de ott nincs összefüggő
teraszsor ezen az oldalon. Igaza van Alpolgármester úrnak abban is, hogy Madár Éva irodavezető asszonynál és
Apollónia Aranka irodavezető asszonynál is „landoltak” már ezek az ügyek. A körülbelül derékmagasságig érő
iratanyag jó része a panaszokból állt. A Tompa utcában és Ráday utcában is az új rendelet lehetősége ad arra,
hogy akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, azokkal szemben az önkormányzat eredményesebben
tudjon fellépni.
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat „A” változatáról.
179/2/2012. sz. előterjesztés
288/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester döntését
helyben hagyva a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, és úgy dönt, hogy a Vezo Kft. (székhelye: 2045
Törökbálint, Akácos u. 17.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - az ügyfél kérelmében megjelölt - (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u.
11. sz. előtti parkolósáv 28 m2-es részére nem ad közterület használati engedélyt.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
Formanek Gyula: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
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dr. Bácskai János: Egy olyan jelenségnek vagyunk szemtanúi ebben az esetben, ami sajnos nem egyedi,
amikor a közterület-foglalási engedélyt kérő cég tetemes tartozással rendelkezik. Ennél sajnos nagyobb
összegek is vannak a kerületben. Az első és leghatározottabb lépésünk az lehet, hogy nem adunk közterületfoglalási engedélyt mindaddig, amíg tartoznak. Mindenképpen ki kell találni egy metódust arra, hogy hogyan lehet
ezeknek a pénzeknek legalább egy részére szert tennie az önkormányzatnak. Ha a szerződéseket nagyobb
körültekintéssel kötötték volna meg az elődeink, akkor nem állnánk ilyen súlyos esetek előtt, mert van olyan cég
is, amelyiknek 17 millió Ft-ra „rúg” a tartozása.
179/3/2012. sz. előterjesztés
289/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester döntését
helybenhagyva a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, és úgy dönt, hogy a VITAGASTRO Kft. (székhelye:
1093 Budapest, Lónyai u. 7. fsz. V.) részére a Budapest, Főváros IX., Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 16 m 2-es,
illetve a Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv 36m2-es részére nem ad közterület használati
engedélyt tekintettel a Kft. 4.864.583,-Ft-os helyiség bérleti díj tartozására, illetve a jogosulatlan közterülethasználatra.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
13./ Alapító Okiratok módosítása
184/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Az intézmények alapító okiratait a Magyar Államkincstár észrevételei alapján szükséges
módosítani, ezért fekszik Önök előtt a 20 intézmény alapító okirata. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
290/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Bakáts
téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts tér 12.) számára – közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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 272/1/1997. (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/8/2003. (II. 6.)
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 265/2008. (VIII. 27.) számú, a 304/2009. (IX. 02.)
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számú, a 159/2012. (V. 03.) számú, a 290/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
1837.
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 12”

OM: 034 937

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, melyben emelt szintű énekzenei oktatás folyik. Az iskola ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint
tanulószobai nevelését. Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet,
könyvtárat működtet, kulturális képzést nyújt, 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)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
(emelt szintű ének-zenei oktatás)
- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
–
érzékszervi (látás) 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
855100 Sport, szabadidős képzés
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855200 Kulturális képzés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
291/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 161/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kőrösi
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) számára – a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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 272/10/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/10/2003. (II. 06.)
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 268/1/2006. (IX. 14.) számú, a 264/2008. (VIII. 27.) számú, a
309/2009. (IX. 02.) számú, a 161/2012. (V. 03.) számú, a 291/2012. (VII.10.) számú határozatokkal
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1959.
Rövidített neve: Kőrösi Kéttannyelvű Ált. Isk.
Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.”

OM: 034 939”

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
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Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény nappali rendszerű kéttannyelvű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a
tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola
pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (gyógytestnevelés) végez; 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)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 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)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- képesség kibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
–
beszédfogyatékos
–
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
valamint
–
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
–
gyógytestnevelés
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.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
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dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
292/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 162/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 162/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) számára –
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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 272/13/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/13/2003. (II. 06.)
számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a
271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.) számú, a 162/2012. (V. 03.) számú, a 292/2012.
(VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1873. OM: 035 282
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény többcélú, egységes iskola, ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi
otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola pedagógiai szakszolgáltató
tevékenységet (gyógytestnevelés) végez; szervezi, támogatja az iskolai diáksporttevékenységet, könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
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–
–
–
–

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
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
érzékszervi (hallás) fogyatékos
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
gyógytestnevelés
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
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
293/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az
Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy Károly
Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.)
számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, 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 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a
74/1999. (II. 23.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a
405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a
125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a
165/2011. (V. 18.) számú, a 163/2012. (V. 03.) számú, a 293/2012. (VII.10.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
TELEPY KÁROLY TESTNEVELÉS SZAKOSÍTOTT
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

1896.

OM: 035 283

Rövid hivatalos neve: TELEPY ISKOLA
Székhelye: 1096 Budapest, Telepy u. 17.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény többcélú, egységes iskola, melyben szakosított tantervű testnevelés folyik. Az
iskola ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint tanulószobai
nevelését. Továbbá 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)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
–
értelmi fogyatékos
–
autista
–
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
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
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
294/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 164/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csicsergő Óvoda (1096
Budapest, Thaly K. u. 38.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994.
(VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 344/2001 (IX. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/5/2003. (II. 6.) számú, a
253/2/2003. (VI. 19.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008 (VI. 04.) számú, a 323/2009.
(IX. 02.) számú, a 101/2010. (V. 05.) számú, a 113/2011.(IV. 06.) számú, a 164/2012. (V. 03.)
számú, a 294/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„CSICSERGŐ” ÓVODA 1972.
OM: 034408
Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
- telephelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő
székhelyen: 150 fő
telephelyen: 50 fő”
5. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
–
Érzékszervi fogyatékos
–
beszédfogyatékos
–
autista
valamint
–
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
–
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése
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562912 Óvodai intézményi étkeztetés
–
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
295/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 165/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csudafa Óvoda (1097
Budapest, Óbester u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994.
(VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 320/2009. (IX. 01.) számú, a 165/2012. (V. 03.) számú, a 295/2012.
(VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„CSUDAFA” ÓVODA
1967. OM: 034407
Székhelye: 1097 Budapest, Óbester u. 9.
- telephelye: 1097 Budapest, Kén u. 1.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
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4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
–
érzékszervi fogyatékos
–
beszédfogyatékos
–
testi fogyatékos
valamint
–
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
–
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
–
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
296/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 166/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
„Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda (1098
Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
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valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994.
(VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/1/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 316/2009. (IX. 02.) számú, a 166/2012. (V. 03.) számú, a
296/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„EPRES” ÓVODA
1966.
OM: 034 400
Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
–
beszédfogyatékos
–
autista,
valamint
–
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
–
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
297/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 167/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
„Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd „Fészek” Óvoda, jelenlegi
nevén „Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) számára – az 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.
§ (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a
187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a
44/6/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/1/2006. (VI. 06.) számú, a
185/2.b./2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.c./2006. (VI. 06.) számú, a 214/10/2008. (VI. 04.)
számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a 115/2011. (IV. 06.) számú, a 167/2012. (V. 03.) számú,
a 297/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„KEREKERDŐ” ÓVODA 1982. OM: 034 411
Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Felvehető maximális gyermeklétszám:
405 fő
A (első) épület: 150 fő
B (hátsó) épület: 255 fő
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében - gyógypedagógiai típusonként a
csoportlétszám maximum 10 %- a - legfeljebb a csoportlétszám 30 %- a.”
5. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
– Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Továbbá az intézmény tanuszodájában vízhez szoktatást, mozgásfejlesztést
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folytat. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

–
–
–
–
–
–

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
értelmi fogyatékos
testi fogyatékos
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
különleges étkezést igényel
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen Módosító Okirat a 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
298/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda (1092
Budapest, Erkel u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
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rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú
határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001.
(XI. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/2/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.)
számú, a 212/2008 (VI. 04.) számú, a 317/2009. (IX. 02.) számú, a 168/2012. (V. 03.) számú, a
298/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„KICSI BOCS” ÓVODA 1902
Székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10.”

OM: 034 401

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
– érzékszervi fogyatékos
– beszédfogyatékos
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd
valamint
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
– különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
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Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
299/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094
Budapest, Liliom u. 15.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a
8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001.
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 210/2008 (VI. 04.)
számú, a 321/2009. (IX. 02.) számú, a 170/2012.(V. 03.) számú, a 299/2012. (VII.10.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„LILIOM” ÓVODA
1995. OM: 034 414
Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Továbbá az intézmény tanuszodájában vízhez szoktatást, mozgásfejlesztést
folytat. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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integrálható
értelmi fogyatékos
testi fogyatékos
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
300/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda (1091
Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994.
(VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 209/2008 (VI. 04.) számú, a
319/2009. (IX. 02.) számú, a 171/2012. (V. 03.) számú, a 300/2012. (VII.10.) számú határozatokkal
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„MÉHECSKE” ÓVODA
1980.
Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.”

OM: 034 404
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3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
–
testi fogyatékos
valamint
–
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
–
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
301/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 172/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
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1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098
Budapest, Napfény u. 4.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994.
(VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.)
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 208/2008 (VI. 04.) számú, a
322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012. (V. 03.) számú, a 301/2012. (VII.10.) számú határozatokkal
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„NAPFÉNY” ÓVODA
1963.
Székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4.”

OM: 034 406

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

–
–
–

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
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Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
302/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2012. (V. 03.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2012. (V. 03.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092
Budapest, Hurok u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú
határozattal megalkotott és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001.
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 211/2008 (VI. 04.)
számú, a 318/2009. (IX. 02.) számú, a 173/2012. (V. 03.) számú, a 302/2012. (VII.10.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
„UGRIFÜLES” ÓVODA
1960. OM: 034 402
Székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9.”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Alaptevékenysége
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését,
ellátását végzi. Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók
étkeztetéséről.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
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851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
integrálható
érzékszervi fogyatékos
értelmi fogyatékos
valamint
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
különleges étkezést igénybe vesz
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
303/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 214/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, 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, a 303/2012. (VII.10.)
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
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JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1868.
OM: 034 943
Székhelye:
1095 Budapest, Mester u. 67.
- telephelyei:
1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és
Gimnázium”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„egy-egy”
5. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény többcélú, összetett iskola; ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi
otthonos-, iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola szervezi, támogatja az
iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az
iskolában dolgozók étkeztetéséről. Az intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban alapfokú művészetoktatást végez.
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
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen Módosító Okirat 2012. július 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
304/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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 nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 21 §
(3) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1)
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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, a
304/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
FERENCVÁROSI PEDAGÓGIAI
SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1968. OM: 101 792
Székhelye:

1095 Budapest, Mester u. 67.”

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
A Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ többcélú, közös igazgatású
közoktatási intézmény. Oktatást kiegészítő tevékenységet végez, melynek keretén belül
pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet lát el, valamint pedagógiai szakmai szolgáltatásokat
nyújt.
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.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
305/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 216/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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) bekezdésében és 8. § (4)
bekezdésében, 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, a 216/2012. (V. 17.) számú,
a 305/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM

1962.

OM: 035 284

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 az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„egy-egy”
5. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény többcélú, egységes iskola, ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi
otthonos-, iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Továbbá szervezi, támogatja az
iskolai diáksport-tevékenységet (úszásoktatás, korcsolyaoktatás), könyvtárat működtet,
valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről.
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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
- belső vizsgarendszer a vizsgaszabályzat szerint
- drámapedagógia
- képesség-kibontakoztató 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”
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
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306/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 217/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 217/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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, a 306/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 1902. OM: 034 942
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 az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„egy-egy”
5. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a tanulók nevelését,
oktatását, napközi otthonos-, iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola
pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet (gyógytestnevelés) végez; szervezi, támogatja az
iskolai diáksport-tevékenységet (úszásoktatás), könyvtárat működtet, kulturális képzést tart,
valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről.
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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:
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
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
úszásoktatás tanköteles korosztály számára (adott körzet szerint)
Vállalkozás:Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
7. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
307/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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, a 307/2012. (VII.10.) számú határozatokkal módosított alapító
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
LEŐVEY KLÁRA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
1955.
OM: 035 235
Székhelye:
1096 Budapest, Vendel u. 1.
- telephelye:
Tornacsarnok; 1096 Budapest, Vendel u. 10-16.
(A kötelező testnevelés foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az iskolai
sportkör működtetéséhez.)”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Az intézmény többcélú, egységes iskola, melyben nappali képzés és felnőttoktatás folyik.
Ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését.
Gimnáziumi oktatást, szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati
oktatást, szakközépiskolai szakmai oktatást nyújt. Továbbá szervezi, támogatja az iskolai
diáksport-tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában
dolgozók étkeztetéséről. Az intézmény további szolgáltatásai között szerepel az
iskolarendszeren kívüli nem szakmai és szakmai oktatás; foglakoztatást elősegítő képzések,
szakmai továbbképzések, vizsgák szervezése.
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)
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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
- - 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.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
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Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
308/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 219/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés 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)
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 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, a 308/2012. (VII.10.) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, OM azonosítója, székhelye:
FERENCVÁROSI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1910
OM: 039 698
Székhelye:

1092 Budapest, Köztelek u. 8.
- telephelyei:
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.
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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 az alábbi rendelkezés lép:
„3. Fenntartója, irányító szerve, székhelye:
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége:
Az intézmény székhelyén és telephelyein alapfokú művészetoktatást nyújt klasszikus zene és
elektroakusztikus zene zeneművészeti ágakban.
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészetoktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
309/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2012. (V. 17.)
számú határozatának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2012. (V. 17.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Megszüntető Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. A kötelezettségvállalás utolsó időpontja: 2012. június 29.”
2. Az Megszüntető Okirat záradéka helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„Záradék: A Dominó Általános Iskola megszüntető okiratát a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 309/2012. (VII.10.) számú határozatával
2012. június 30.-ai hatállyal hagyta jóvá.”
Budapest, 2012. július 10.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
310/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. jóváhagyja 2012. július 1. napjától a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben 25,5 fő (20,5 fő pedagógus, 5 fő technikai) álláshely bővítését.
2. a 2012. június 30. napjával megszűnő Dominó Általános Iskola költségvetésének maradványát 2012.
július 1. napjától a jogutód József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
költségvetésébe csoportosítsa át.
3. jóváhagyja 2012. szeptember 1. napjától a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban 4 fő pedagógus és 3
technikai álláshely bővítését, továbbá 28 fő tantárgygondozó megbízását az intézményben.
4. felkéri a Polgármester urat, hogy a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban 2012. szeptember 1. napjától
a 7 fő (4 fő pedagógus, 3 fő technikai) álláshelyhez és a 28 fő tantárgygondozó megbízásához, valamint
a pedagógiai szakmai szolgáltatással bővült feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítását a
költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. A fedezet biztosításához 1 technikai
dolgozó (pénztáros) és 1 pedagógus (igazgató-helyettes) bérét 2012. szeptember 1. napjától a József
Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetéséből a Ferencvárosi
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ költségvetésébe csoportosítsa át. A 3 fő pedagógus
és a 2 fő gazdasági munkát végző technikai dolgozó bérét 2012. szeptember 1. napjától biztosítsa a
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ költségvetésében.
5. felkéri a Polgármester urat, hogy az Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézmények
költségvetéséből a 2012. augusztus hónapra esedékes tantárgygondozói megbízási díjakat
csoportosítsa át az Önkormányzat költségvetésébe.
6. felkéri a Polgármester urat, hogy az Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézmények
költségvetéséből a 2012. szeptember 1. napjától a tantárgygondozói megbízási díjakat csoportosítsa át
a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ költségvetésébe.
Határidő: 1. pont: 2012. július 1.
2. pont: 2012. július 1.
3. pont: 2012. szeptember 1.
4. pont: 2012. szeptember 1.
5. pont: 2012. augusztus 1.
6. pont: 2012. szeptember 1.
Felelős: 1-6. pont: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
14./ Ellátási szerződés módosítása
171/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
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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, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
311/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatról
szóló 28/2011. (X.11. ) rendelet 4. § o) pontja alapján
1./ elfogadja a XIII. kerületi Önkormányzattal a Gyermekek Átmeneti Otthonában gyermekjóléti alapszolgáltatás
ellátására kötött ellátási szerződés módosítását.
2./ megbízza Polgármester urat az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
15./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója
170/2012. 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, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
312/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány által készített szakmai beszámolót, amiben a Félutas
Kiléptető Lakásprogram alakulását mutatták be a Ferencvárosi lakásra vonatkozóan.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
16./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának
bővítése
172/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
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313/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Telepy
Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámát 2012. szeptember 1-től 1 fő
gyógypedagógus státusszal megemeli.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat,
hogy az önkormányzat soron következő módosításakor a szükséges fedezetet biztosítsa.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
17./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása
187/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
314/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester
urat, hogy a szerződött 100 fős maximális létszám figyelembe vételével a Budapest Főváros IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező, 1996. -1997. -1998. évben született gyermekek részére a 2012. évben történő térítés
mentes HPV elleni védőoltást méltányosságból engedélyezze.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
18./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára
szolgáló helyiség biztosítása
182/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János: Bizottsági elnököt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúan támogatta.
Hidasi Gábor: Elég fura nekem, hogy egy egyesület 14 sor benyújtása után azt várja tőlünk, hogy közérdekűvé
nyilvánítsuk és még helyiséget is biztosítsunk számukra. Az egyesület az együttműködési szerződésben vállalja,
hogy a kerületben lévő illegális hulladékot elszállítja és megszünteti. Ezt az együttműködési szerződést nem
látom sehol. Kérem, hogy ezt az előterjesztést most vegyük le napirendről és jöjjön el az egyesület képviselője,
továbbá, hogy lássunk egy együttműködési szerződéstervezetet legalább.
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Kandolka László: A Gazdasági Bizottság ülésén is szóba került ez a kérdés. Madár Éva irodavezető asszony
elmondta, hogy a szerződés pontosan rögzíteni fogja, hogy hogyan és milyen formában kell az ilyen jellegű
hulladékot szállítani, tehát ez szabályozásra kerül.
Csárdi Antal: Nincsenek információink az engedélyekkel, képesítésekkel, eddigi tevékenységgel kapcsolatban,
nem láttunk egy dokumentumot sem. Azt gondolom, hogy akkor tudunk felelős döntést hozni, ha a megfelelő
információk a birtokunkban vannak. Támogatom Hidasi úr javaslatát.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk Hidasi úr javaslatáról.
315/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 182/2012.
számú – ”A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára
szolgáló helyiség biztosítása” című – előterjesztést a napirendről leveszi.”
(5 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
316/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy dönt, hogy a Zöld Válasz Egyesület tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja.
2./ a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és a Zöld Válasz Egyesület részére a Bp. IX. Haller u.
48. fszt. III. sz. alatti helyiségcsoportot határozott időre 2017. június 30-ig szólóan pályázaton kívül bérbe adja a
7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 24/A. § (1) bekezdésének megfelelő együttműködési szerződés
megkötését követően.
3./ a bérlet díj mértékét havi 27.000 Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, mely minden év május 1-én 4%-kal
emelkedik.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
19./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges
vagyonmérlegének elfogadása
180/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
dr. Bácskai János: Előterjesztőt kérdezem, van-e kiegészítenivalója?
Vörös Attila: 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.
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
317/2012. (VII.10.) sz.
Határozat
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2012.04.05-i fordulónapra vonatkozó átalakulási
végleges záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát, melyet a független könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt
Quercus Tax Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest,
Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma:
006035) megvizsgált és megfelelőnek talált.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(15 igen, egyhangú)
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)
A 20-21. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 318-321/2012. (VII.10.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatók.
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el. Mindenkinek köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom.

k.m.f.
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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