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JEGYZŐKÖNYV 
készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. január 31-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, Kállay Gáborné, Kandolka László, 
Kassab Adonis, Martos Dániel, Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László, Zombory Miklós 
képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
Varga József alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, Hajdu Erika, Janitz Gergő, dr. Kasza Mónika, Kosik Gáborné, Mihályi 
György, dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Pap Ágnes, Puskás László, Romhányi Ildikó, dr. Szabó 
József, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. 
Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vörös Attila - FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft., Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője, Lászay János – Ferencvárosi 
Bérleményüzemeltető Kft. és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, 
Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Külön tisztelettel Tóth András volt képviselőtársunkat. Nagy szó, hogy el tudott jönni, mivel 
betöltötte a 90. életévét és még mindig komoly aktivitást mutat a közélet iránt. Szívesen jön el közénk, hogy 
meghallgassa az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.10 perckor 
megnyitom. A kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Csárdi Antal: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
1/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló) 
 24/2013., 24/2/2013. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
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2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése 
 18/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 14/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet 
 25/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
5./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 26/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 
 6/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ Javaslat az EPC cégcsoport címerhasználati kérelmének elbírálására 
 8/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása 
 27/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 
 10/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása 
 22/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
  
11./ A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer „bubi” telepítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulások megadása 
 15/2013., 15/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ DOTRA Kft. fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
402/2012.(XI.07.) sz. határozata ellen 
 17/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 
 16/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
14./ Interpellációra adott válasz 
 318/2/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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15./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 21/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
16./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel 
 7/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
17./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése 
 12/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
18./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 
 23/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
19./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárvatartása 
 9/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
20./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 
 33/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
21./ Javaslat felügyelő bizottsági tagok cseréjére 
 29/2013., 29/2/2013. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető 
 
22./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 11/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

   (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
Zombory Miklós: Tisztelt képviselőtársaim, mint a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke kérem, hogy az a 10 fő, aki még nem adta le a vagyonnyilatkozatát, tegye meg a szünetben. Itt 
a tanácsteremben lesz az átvétel. 
 
dr. Bácskai János: Ha a 10 képviselő túl sok időt foglal le, akkor a képviselőtestületi ülés után is le lehet adni a 
vagyonnyilatkozatokat. 
Ma még a szavazatuk érvényes, viszont akik nem adják le a vagyonnyilatkozatukat, azoknak holnaptól már nem. 
 
Csárdi Antal: Tisztelt Polgármester úr! A Pipa utca Csarnok tér felőli végén 2 darab ládában elhelyezett 
facsemete akadályozza a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhely megközelítését. Arra szeretném kérni a 
Polgármester urat, hogy intézkedjen az elszállításukról. 
 
dr. Bácskai János: Ebből is látszik, hogy a polgármesternek milyen nagy hatalma van. Két facsemete 
elszállításáról is neki kell gondoskodnia. Köszönjük a felszólítást, remélem mire a szünetet elrendelem, már nem 
lesz ott a két facsemete. A kollégák értik és hallják a bejelentés fontosságát, azt szeretném, ha másfél órán belül 
legalább azt meg tudnák mondani, hogy mikor kerül elszállításra a két facsemete. 
Átadom az ülés vezetését Formanek Gyula alpolgármester úrnak, hiszen az első napirendi pontnál én vagyok az 
előterjesztő. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló) 
 24/2013., 24/2/2013. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Két része van az előterjesztésnek, az egyik a könyvvizsgálói vélemény, a másik maga az 
előterjesztés. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Néhány szót szólnék a költségvetésről, mivel vannak bizonyos honlapok, ahol előszeretettel 
kritizálják a munkánkat, és nem átallják magukat „igazi ferencvárosiaknak” nevezni. Szíve joga mindenkinek 
véleményt nyilvánítani Ferencvárosról és a Képviselőtestület munkájáról, ezeket is figyelembe vesszük és 
köszönöm az aktív munkájukat. A 2013. évi költségvetés elkészítésénél a költségvetési koncepció adta a 
vezérfonalat. Abban már jól körvonalazódott, hogy melyek azok a stratégiai pontok, melyek mentén az idei 
költségvetés összeállítását tervezhetjük. Mivel ez első forduló, azért szavazunk, hogy kifüggeszthető állapotban 
legyen a tervezet, mindenki számára nyilvánossá tegyük a következő két-három hétben, attól függően, hogy 
mikor lesz a következő ülés. Ez a kifüggesztett verzió, amihez képviselőtársaim hozzáfértek interneten vagy más 
módon. 
Megjelennek azok a fő számok, amelyek a koncepcióban megjelenő főbb számokat egyre nagyobb felbontásban, 
egyre aprólékosabban, részletesebben mutatják be. Az eddigi normatív alapú finanszírozásról a feladatalapú 
finanszírozásra térünk át. Ennek részletei jól láthatóak a táblázatokban. Az értelmezést segíti, hogy a tavalyi 
előirányzott számokkal vetjük össze az ideieket, hogy még jobban láthatóak legyenek a változtatások és az 
állandók. Jó néhány üres sor is van természetesen, hiszen nincs két egyforma év, kerület egy önkormányzat 
életében. A tavalyi év jelentős változásokat hozott a fővárosi kerületek életében is, hiszen a kormányhivatalok 
kialakítása, a Járási Kerületi Hivatalok által elvitt feladatok eltűntek a költségvetésből, a szükséges forrásokkal 
együtt és ennek megfelelően a fő számok is csökkentek, de vannak számok, amelyek növekedtek. Itt emelném 
ki, hogy nagy öröm, hogy abban a kerületben, ahol a város rehabilitáció az országban legnagyobb méretekben és 
legjobb minőségben jelent meg és fejlődött ki az elmúlt bő két évtizedben, a folyamatnak nincs vége, újabb 
lendületet kapott a „József Attila Terv” keretében elnyert kormányzati döntéssel meghozott közel 3 milliárd 
forintos támogatással. Az elnyert összeg nemcsak a városszépítésre, az épületek újjá varázsolására elegendő, 
hanem az úgynevezett „szoft programok”-ra, a nem közvetlenül az épület rehabilitációval összefüggő feladatokra, 
melyek a zöld területek kialakítása és a közterületek, közutak kiépítése címén az életminőség javítására is 
szolgálnak. „Szoft programok” közel 600 millió forint értékben a drogprevenció, munkaerő bővítés, közbiztonság 
fokozása, zöldterületek kialakítása azt a célt szolgálják, hogy azokon a területeken, ahol a szegregáció veszélye 
áll fenn, meg tudjuk szüntetni és el tudjuk mondani, hogy közeledik az újjáépítés vége. A pályázat során 5 ház 
felújítására kerül sor, ami nagy lépés, hiszen a hátralévő közel 40 háznak ez az 1/8-át jelenti. A következő 
hetekben egy újabb ház átadására kerül sor a Márton utcában, tehát minden rosszindulatú állítással ellentétben a 
rehabilitáció nem állt le, sőt új lendületet kap. A felújítási kiadások sorának több mint 2 milliárd forintos 
emelkedéséből jól látható, hogy egy másik pályázatra is jelentkeztünk, ez az energetikai célú intézmény felújítási 
pályázat. Ha ezen is sikeresek leszünk, akkor ez újabb 1 milliárd forintos felhalmozást jelent a költségvetés 
szempontjából és azon intézmények életében, akik érintve vannak. Az intézmények túlnyomó része azon a 
József Attila-lakótelepen találhatóak, ahonnan érkeznek olyan hírek, hogy ők lennének Ferencváros 
mostohagyerekei, az elszigeteltségben élők. Ez is egy olyan lépés, ami azt bizonyítja, hogy a „legzöldebb, 
legvirágosabb lakótelep” nekünk ugyanolyan fontos, mint a Belső-Ferencváros vagy a város rehabilitáció által 
folyamatos megújulásban lévő Középső-Ferencváros.  
A bizottsági vitákban felmerült, hogy a szociális kiadások csökkennek vagy növekednek? Nyilván bizonyos 
feladatok a kerületi hivatalhoz kerültek központi feladatként, de ennek ellenére sem a szociális kiadásokat nem 
csökkentjük, sem pedig az iskolákra fordított pénzösszeget. Az új törvényi állapotoknak megfelelően ki kell 
találnunk azt a módot, hogy az eddig is fejlesztett és szeretett iskoláinkat miképpen tudjuk az eddigi mértékben 
támogatni. Elengedni nem szeretnénk a kezüket, kifejezetten azokat a programokat fogjuk támogatni, ahol az 
eddigi jó viszony és támogatási rendszer fennmaradhat.  
A szociális feladatoknál egy nagyon fontos és új elemre hívnám fel a figyelmet, a közmunka programban való 
részvételünkre. A FESZOFE Kft. tavaly több mint 200 fő hajléktalan munkavégzését biztosította közmunka 
programok révén. Ez a program bővülni fog és nagyon jó esélyeink vannak, hogy a Fővárossal, mint fő 
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hajléktalan ellátóval, és a kormányzati mintaprogramokkal tovább fokozzuk a programban való részvételt. Üzenet 
az Aszódi úti lakótelepen élőknek, akik csapásként élték meg a hajléktalan szálló odatelepítését, hogy fontosnak 
tartjuk, hogy az ott élők életminőségében ne következzen be negatív fordulat. Ehhez részmomentum a 
hajléktalanok közmunkával való ellátása, konkrét lépéseket tettünk a közbiztonság fokozásával, a rendőrjárőri 
szolgálatot oda is kiterjesztettük a Rendőrkapitányság segítségével. A Középső-Ferencvárosban is megjelentek a 
járőrök az elmúlt 3 hónapban. A Rendőrkapitány úr jelentése szerint a tipikusan ferencvárosivá váló bűnesetek, a 
„láncletépéses esetek” száma ezeken a területeken nullára csökkent. Fontos lépés a közbiztonság fokozása és a 
köztéri kamerák felszerelése, ami a közbeszerzés elindításával az idén meg fog valósulni. Több mint 20 kamerát 
fogunk kiépíteni a kerületben azért, hogy a közbiztonsági problémákat megoldjuk.  
A kultúra a harmadik meghatározó pillére Ferencvárosnak. A helyi oktatási és kulturális élet kiemelten fontos, a 
„József Attila Terv” elnevezése is utal erre, nemcsak azért, mert József Attila az emlékházban töltötte első 
hónapjait, hanem mert a kultusz kiépítését és a hozzá kapcsolódó programokat is kiemelten fontosnak tartjuk. 
Emellett a stratégiaváltás a kultúrában, az eseménykultúrára való áttérés is megjelenik ezekben a sorokban. 
Továbbra is azt szeretnénk, ha a kulturális rendezvényeink minél több helyszínen, minél nagyobb számban és 
ingyen legyenek elérhetőek az itt élők számára. A zöld területek fenntartására is kiemelt hangsúlyt fordítunk, a 
játszóterek öntözőrendszereit is felújítjuk. A József Attila-lakótelepen a Börzsöny utcai rendőrörs felújítása is 
megtörténik ebben az évben.  
A felhalmozási tételeket emeli és újdonságnak számító dolog lesz a bölcsődei férőhelyek számának nagy 
emelkedése. 80-as évek óta új bölcsőde nem épült Ferencvárosban. Nyár végén fogjuk a Varázskert bölcsődét 
átadni. Ez 40 új férőhelyet jelent a bölcsődei ellátásban, költségeinek fele uniós támogatás, másik fele saját 
megtakarítás. Régi ferencvárosi hagyományok szerint igyekszünk hozzátenni saját forrásból is, „megvonva a 
falatot” esetleg más önként vállalt feladatoktól. Elnyertünk már közel 160 millió forintot további 28 db, kétszer 14 
db bölcsődei férőhelybővítésre, ami új férőhelyet jelent. Mind a 28 db a József Attila-lakótelepen kerül 
megépítésre, ami jelzi a városvezetők szándékát. Középső-Ferencváros méltán híres helyszínei után a József 
Attila-lakótelepen is megjelentek az átlagnál nagyobb számban a fiatalok, akik kisgyermekekkel érkeznek és a 
bölcsődei igény pluszként érkezik. A törvényben előírt kötelességünk, hogy a költségvetésből formálisan olyan 
mintát kell adni, ahol jól elkülönítetten szerepelnek a kötelező feladatok és az önként vállalt feladatok. Nekünk 
képviselőknek az utóbbi a kedves, ezért érdemes képviselőnek lenni, hiszen az önként vállalt feladatoknál lehet 
kiteljesíteni azokat az ötleteket, szándékokat, amelyek a Ferencvárosban élők számára fontosak és ebben 
prioritást felállítani és megvalósítani.  
Szeretném felhívni a figyelmet a könyvvizsgálói véleményre is, amellett, hogy törvényesen kötelező a 
véleményének hozzácsatolása a költségvetési tervezethez, fontos megállapítások szerepelnek benne az erre 
érzékeny fülhallással rendelkezőknek. Köszönöm a figyelmet és kérem, támogassák az előterjesztést.  
 
Varga József alpolgármester megérkezett az ülésterembe. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága áttekintette a költségvetést, különös tekintettel a szakterületére. 
Polgármester úr is érintette a kultúra és a bizottság területét érintő oktatásban bekövetkező változást és ennek a 
pénzügyi vonatkozásait. Azzal egészíteném ki, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a pályázatok hasonló 
nagyságrendben idén is meglesznek. A bizottság kifüggesztésre megfelelőnek tartotta a rendelettervezetet. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és javasolja támogatásra a 
Képviselőtestületnek. 
 
Görgényi Máté: Részönkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést és kifüggesztésre alkalmasnak találta. 
Örömüket fejezték ki a képviselők, hogy a József Attila-lakótelep ilyen hangsúlyosan jelen van a költségvetésben. 
Köszönjük szépen. 
 
dr. Bácskai János: Az elkövetkezendő napirendekből jól látható még néhány fontos stratégiai döntés. Ilyen az 
egészségügyi szolgáltatónak a helyzetéről való döntés, azt gondolom, hogy Budapest egyik legjobban működő 
egészségügyi szolgáltatójának megtartása nem csak politikai kérdés, hanem minden más szempontból is nagyon 
fontos.  
Az önkormányzatok adósságának állam általi részben történő átvállalással olyan forrás jön létre - már idén is 
megjelenik a költségvetésben egy része –, ami megkönnyíti a munkánkat, a tartozásállományunknak a 40%-át 
már bizonyosan átvállalja az állam. Építő jellegű vitákra számítok, hogy a felszabaduló pénzt mire fordítsuk, 
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hiszen ez nem kis összeg, megközelíti a 2 milliárd forintot. A tárgyalások folyamatban vannak, hogyan lehet ezt 
az összeget növelni, hiszen a törvény lehetőséget ad arra, hogy a 40%-ot meghaladóan is kapjunk kedvezményt. 
A civil szervezetekkel és egyházakkal való kapcsolattartás során sok képviselő ellátogatott az Egyházügyi 
Kerekasztal rendezvényére, ahol a Ferencvárosban működő és bejegyzett egyházak 15 képviselője jelent meg. 
Nagyon aktív, másfél órás vitában értékeltük az eddigi együttműködés eredményét. Az eddigi feladatok 
feldolgozásán kívül nagyon sok igény jelent meg és sok együttműködési lehetőség, ami eddig nem volt és 
segíteni fogja mindkettőnk munkáját elsősorban szociális és oktatási területen.  
Annak az 52 civil szervezet munkájának az értékelése befejeződött, akik eltérő szerződési formában különböző 
határidőkre, határozatlan vagy határozott idejű szerződésben az önkormányzattól helységet kaptak ingyen vagy 
kis bérleti költséggel. Ez majd későbbi napirend lesz. A költségvetési vitánál szeretném elmondani, hogy ezeknek 
a közhasznúnak minősített szervezeteknek a működésével és a nekik biztosított helységekkel mintegy évi 200 
milllió forint közvetlen bevételről mond le az önkormányzat, és azt gondolom, hogy teljesen jogosan várható el, 
hogy ezért valamilyen közhasznú tevékenységet fejtsenek ki Ferencvárosban. Eltérőek a vélemények, az 52 civil 
szervezet 52 féleképpen vélekedik a dologról. Ez egy örökség a számunkra, szeretném, ha képviselőtársaim 
mellém állnának, hogy „kipréseljük” azokból a szervezetekből, akik nem kívánnak részt venni Ferencváros 
közéletében, hogy amennyiben kapnak támogatást a működésükhöz, akkor tegyenek valamit a közösségért. 
 
Formanek Gyula: dr. Szebellédi István könyvvizsgáló szeretne szólni, megadom a szót. 
 
dr. Szebellédi István: Tisztelt Képviselőtestület és Polgármester úr! Az írásban beadott könyvvizsgálói 
véleményt szeretném kiegészíteni. Egy teljesen új költségvetés összeállításról van szó és ugyan nem érdem, de 
hasznos információ a Képviselőtestület számára, hogy a Fővárosban harmadikként tárgyalnak költségvetést. Az 
új költségvetési finanszírozás nagyon takarékos gazdálkodásra inti az önkormányzatokat, hiszen a feladat 
finanszírozásból megvalósult elemek arra késztetik az önkormányzatokat, hogy a finanszírozás területén jelentős 
problémák lehetnek. Folyamatosan kell arról gondoskodni, hogy a pénzellátása is meglegyen a feladatoknak. Az 
önök költségvetése meg tudta oldani ezt a bravúrt egy apróbb hitellel, erre hívja fel a figyelmet az írásban leadott 
könyvvizsgálói vélemény, hiszen ma az Áht előírásainak megfelelően a költségvetést pluszosan kell tervezniük, 
illetőleg nullával. 18.097 forinttal pluszos a költségvetés, tehát a pénzforgalmi bevételek és kiadások különbözete 
majdnem nulla, így eleget tesz ennek a követelménynek. A finanszírozás területén következik az a 420 millió 
forintos kölcsönforrás, ami belefér a törvényi szabályozásba, majd ezt követően visszafizetésre kerül a tervezet 
szerint. Megfelel a költségvetés a jogszabályoknak. Nyilván ez nagy odafigyelést igényelt a bizottságok és az 
önkormányzat vezetése részéről, amit a pénzügyi apparátusnak papírba kellett foglalnia, tehát külön köszönet 
illeti őket. Az úgynevezett „beszámítás”, ami az állami finanszírozás területén történt, több mint 800 millió forinttal 
érinti a kerületet. A központi finanszírozással szembeni „beszámítás” az adóerőképesség miatt 880 millió forintot 
vett el a kerülettől. Ez azt jelenti, hogy olyan bravúrt hajtottak végre, hogy megmaradtak a legfontosabb nem 
kötelező feladatok, és eleget tudnak tenni annak, hogy a központi források csak önkormányzati kötelező 
feladatokat finanszírozhatnak és a saját forrásokból lehet a nem kötelező feladatokat finanszírozni. Arra hívnám 
még fel a figyelmet, hogy igaz, hogy Polgármester úr által elmondott 40%-os adósáv konszolidáció gyógyító 
hatása összességében nagy nagyságrendeket jelent, de ez gyakorlatilag a hitellejáratig tart. Ami ebben az évben 
megjelenik, az a kamatmegtakarítás, és az ebben az évben szükséges visszafizetési kötelezettség. A 
Polgármester úr által említett 2 milliárd forint az igaz, de a hitelek futamidejének a távlatában, tehát túlzottan nagy 
finanszírozási előnyöket nem kapnak az önkormányzatok. Bízom abban, látva az önkormányzatok indokait a 
hitelkonszolidációs megoldásnál, hogy lesz ez kicsit magasabb, mint a 40%. Az első félévben azonban ezt is 
finanszírozni kell, csak július 1-jét követően adja vissza a Kormány a konszolidációs kamatmegtakarításokat, 
emiatt nagyon összeszedett, fegyelmezett gazdálkodás szükséges az első évben. Mindent összegezve csak 
felsőfokon tudok az apparátusról, illetve az önkormányzat vezetéséről beszélni, hogy megcsinálta ezt a 
költségvetést. Ez alkalmas arra, hogy a feladatellátásokat finanszírozza, nyugalmat teremtsen Ferencvárosban 
és igazolom, hogy a jogszabályoknak megfelel – azoknak a jogszabályoknak, melyeket elolvasni is kevesen 
tudtak, mert több mint 500 jogszabályváltozás érintette a költségvetést. Törvényesnek minősítem, elfogadásra 
ajánlom most, és a második fordulóban is a Képviselőtestületnek. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról és támogassák a kifüggesztést. 
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2/2013. (I.31.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 24/2013. sz. 
előterjesztés mellékletét a 2013 évi költségvetésről szóló …/2013. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként 
elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(12 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése 
 18/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincsen. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról. 
  
3/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot 
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezetben 
foglaltakat - a 2013. január 09-én elkészített és elküldött tartalommal, az Fmt. rendelkezéseit figyelembe véve - 
tudomásul veszi, egyben kinyilvánítja, hogy előbbiek alapján nagymértékű forráselvonással kell számolni, mely 
az Önkormányzat működését gazdaságilag jelentősen megnehezíti. 
Határidő: 2013. január. 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 14/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Ahogy könyvvizsgáló úr is elmondta, természetesen az adósságátvállalás nem jelenti 
azonnali 2 milliárd forint megjelenését a költségvetésben, hanem ez időarányosan a hitelek futamával elhúzódó 
tétel. Azt gondolom minden évben jót fog tenni a mindenkori költségvetésnek az a néhány 10 millió vagy 100 
millió forint, amennyivel kevesebb teher hárul az önkormányzatra. Az itt felszabaduló forrásokat – szerencsés 
esetben – az önként vállalt feladatokra fordíthatjuk. Folyamatos tárgyalásban állunk az illetékes minisztériummal, 
hogy a 40%-ot feljebb tudjuk „srófolni”. A törvény szerint ugyan 70%-ig lehetséges, de szeretném lehűteni a 
várakozásokat, mert 70% biztosan nem lesz. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta. Kérem, szavazzunk az előterjesztés 
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határozati javaslatáról. 
 
4/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
2./ kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
3./ kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 
4./ az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármester urat, hogy: 
a.) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b.) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.  
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester urat, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos megállapodásokról 
az azok megkötését követő soron következő rendes ülésén tájékoztassa a képviselő-testületet. 
Határidő: 1.-3. pont: 2013. január 31. 

 4. pont: 2013. június 28.  
 5. pont: 2013. február 28-át, illetve 2013. június 28-át követő rendes ülés. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet 
 25/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? Ha nincs, kérem, szavazzunk az 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
5/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezetét a 25/2013. számú előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap  
Felelős:  dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 26/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Az előterjesztés önmagáért beszél, azokat a pályázatokat érinti, melyek megnyerése 
gyarapítani fogja Ferencvárost. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Az épületenergetikai fejlesztésnél arról 
van szó, hogy 85%-ban támogat a kiíró és 15% önrészt kell bevállalnunk. A József Attila-lakótelep intézményei 



9 
 

közül van túlsúlyban a pályázat beadása. Két középső-ferencvárosi épületet érint, a Vágóhíd utca 35-37. szám 
alatti óvodai komplexumot és a Lenhossék u. 24-28. sz. alatti önkormányzati épületet. A bizottság egyhangúan 
támogatta. 
 
Formanek Gyula: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta. Van 7 db energetikai pályázatra vonatkozó 
határozati javaslat és a többi, a Manólak Bölcsőde bővítésére vonatkozik. Kérem, szavazzunk a határozati 
javaslatokról. 
 
6/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épületek felújítására „Napfény Óvoda, Epres Óvoda, Pöttyös Bölcsőde épületenergetikai felújítása” 
címmel pályázatot nyújt be.  

 
Intézmény neve Cím Hrsz. 

Napfény Óvoda 
 

1098 Bp., Napfény utca 4. 
 

38236/294 

Epres Óvoda 
 

1096 Bp., Epreserdő u. 10. 38236/210 

Pöttyös IX./10 Bölcsőde 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 23.  38236/75 
Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 119.879.318 Ft, 
melyből 101.897.420 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 17.981.898 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
7/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Napfény utcai 
telephelyének épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

„Weöres Sándor Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola 

1098 Bp., Napfény utca 3. 
 

38236/312 

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 76.742.147 Ft, 
melyből 65.230.825 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 11.511.322. Ft (saját forrás).  
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Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
8/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „Vágóhíd u. 35-37. sz. alatti önkormányzati épület energetikai felújítása” címmel 
pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

Vágóhíd u. 35-37. sz. alatti 
önkormányzati épület 

1097 Bp. Vágóhíd u. 35-37. 
 

38286/5 

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 375.464.925 Ft, 
melyből 319.145.186 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 56.319.739 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
9/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola épületenergetikai felújítása” 
címmel pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 
Általános Iskola 

1091 Bp., Ifjúmunkás u. 13.  
 

38236/84 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 191.021.118 Ft, 
melyből 162.367.950 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 28.653.168 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
10/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Toronyház 
utcai telephelyének épületenergetikai felújítása” címmel pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

„Weöres Sándor Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola 

1098 Bp., Toronyház u. 21. 
 

38236/93 

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 179.977.220 Ft, 
melyből 152.980.637 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 26.996.583 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
11/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „Kosztolányi Dezső Általános Iskola épületenergetikai felújítása” címmel 
pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

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

38236/209 

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 172.463.749 Ft, 
melyből 146.594.187 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 25.869.562 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
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Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
12/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
a.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

2012-5.5.0/A pályázati konstrukció keretében, épületenergetikai fejlesztések érdekében, az alábbi táblázatban 
szereplő épület felújítására „A Lenhossék utca 24-28. szám alatti önkormányzati épület energetikai felújítása” 
címmel pályázatot nyújt be.  

 
Megvalósítási helyszín Cím Hrsz. 

Lenhossék utca 24-28. szám alatti 
önkormányzati épület 

1096 Bp., Lenhossék 24-28. 
 

37395 

Határidő: a pályázat benyújtásának kezdeti napjától számított 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
b./ A határozat 1. pontjában szereplő épületek energiakorszerűsítése érdekében pályázandó összes költség 

(teljes beruházási költség), amely megegyezik a pályázat összes elszámolható költségével: 40.000.000 Ft, 
melyből 34.000.000 Ft a pályázati konstrukció keretében (KEOP forrásból származó) igényelt támogatás 
összege, ezáltal a pályázati önrész összege (15%): 6.000.000 Ft (saját forrás).  
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
c./ A pályázat eredményes elbírálása esetén a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
13/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 406/2011. 
(XII.22.) számú határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. A KMOP-4.5.2-11-2012-0033. azonosítószámú „Manó-lak Bölcsőde felújítása, kapacitásbővítése” című 
nyertes pályázat összes elszámolható költsége: 161.643.576 Ft, 
amelyből az önkormányzati önrész összege: 16.164.358 Ft-ot (saját forrás). 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az összes elszámolható költséget:   
161.643.576 Ft-ot beállítja a költségvetésébe és az önkormányzati önrész összegét a 16.164.358 Ft-ot 
költségvetésében elkülöníti. 
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester” 
 

2.) Felkéri a Polgármester urat, hogy a „Manó-lak Bölcsőde épületében működő Idősek Klubja áthelyezésének 
lehetőségeit, illetve költségeit vizsgálja meg, és az erre vonatkozó javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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6./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 
 6/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincsen. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsághoz érkezett egy módosító 
javaslat. Ferde utca KSZT nem létezik. Gondolom, hogy erről külön kell szavazni. 
 
Formanek Gyula: Nem kell külön szavazni, Polgármester úr befogadta. Kérem, a kiegészítéssel együtt 
szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
14/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. a 45/2009. (II.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel fenntartja a Budapest, IX. kerület 38229/9 
helyrajzi számú, 1873 m2 alapterületű, kivett, közút művelési ágú, a Magyar Állam tulajdonában lévő földterületre 
nézve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtott ingyenes tulajdonba vétel iránti igényét. 
2. az ingatlan tulajdonba adását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában foglalt településüzemeltetés önkormányzati feladat elősegítése érdekében, közút 
céljára kéri. 
3. a tulajdonba adással felmerülő valamennyi költséget vállalja.  
4. felkéri a Polgármester urat, hogy az önkormányzati igény fenntartásáról tájékoztassa az MNV Zrt-t. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester   

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
7./ Javaslat az EPC cégcsoport címerhasználati kérelmének elbírálására 
 8/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincsen. Kérem, támogassák a határozati javaslatot. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
15/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az Euro Parking Collection plc és leányvállalata, a Contractum Limited részére a külföldi rendszámú járművek 
követeléskezelésére vonatkozó fizetési felszólítások vonatkozásában Ferencváros címerének visszavonásig 
történő használatát engedélyezi. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy amennyiben az Euro Parking Collection plc és leányvállalatával az 
Önkormányzat nem köt újabb szerződést, úgy gondoskodjon a címerhasználat visszavonásáról. 
Határidő: 1. pont: 2013. január 31.  

 2. pont: 2014. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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8./ Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása 
 27/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy támogatásunk révén sikerült további 92 millió forinthoz 
hozzájutniuk ezeknek a kulturális egyesületeknek, zenekaroknak, és ezért cserébe szolgáltatást nyújtanak a 
számunkra. Az első koncertre most vasárnap 19.00 órakor szeretettel várnak mindenkit. Megemlíteném a 
gyönyörű kísérletet az önkormányzati iskolák előadásában, – Madách Imre: Ember tragédiája – 9 iskola adja elő 
a 15 színt a Ferencvárosi Művelődési Központban február 3-án két előadásban is. Erre is kaptak meghívót a 
képviselőtársaim. Néhány képviselőtársammal én már láttam, azt gondolom, hogy kihagyhatatlan és fantasztikus 
teljesítmény. Köszönet ezért az iskoláknak, az iskolavezetőknek, a résztvevő pedagógusoknak, akik ezt a 
felejthetetlen előadást létrehozták. Menjenek el megnézni! 
 
Illyés Miklós: A négy alapítvány és egy egyesület közszolgáltatási szerződését 2013. december 31-ig a Humán 
Ügyek Bizottsága támogatta. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. 
 
16/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Ifjú Molnár Ferenc Egyesület 
között megkötendő új közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Művészeti Alapítvány 
között megkötendő új közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3. elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy Kamarazenekar 
Alapítvány között megkötendő új közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4. elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikus Zenekari 
Alapítvány között megkötendő új közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
5. elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Szemiramisz Színházi, Kulturális 
és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft. - Turay Ida Színház között megkötendő új közszolgáltatási 
szerződést. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
6. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 1.-5. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések 
aláírásáról. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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7. felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 2014-2015 évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási 
szerződések közszolgáltatási feladatait az 1.-5. pontokban nevesített közszolgáltatóval szükség szerint 
újratárgyalja, módosítsa a képviselő-testület tájékoztatása mellett. 
Határidő: 2014. évi költségvetés, 2015. évi költségvetés  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
8. felkéri a Polgármester urat, hogy az 1.-5. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződésekben szereplő 
2013. évre vonatkozó összeghez szükséges forrást a 2013. évi költségvetésben biztosítsa. 
Határidő: 2013. évi költségvetés   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 
 10/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Szeretném felhívni a figyelmet az alapítvány működésére. A Hőgyes Endre utcában 
biztosítottunk egy helyiséget az itt kiállító művészek számára. Elég kevés ilyen található a „nagyvilágban”. Ha ez 
a kiállítóterem megnyílik és a ferencvárosi kultúra részévé válik, akkor megint egy olyan intézménnyel gyarapodik 
a kerületünk, amelyre méltán büszkék lehetünk. Kérem, támogassák a határozati javaslatokat.  
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. 
 
17/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kérelmének helyt ad. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ felkéri a Polgármester urat a 2012. július 16-án kötött támogatási szerződés módosítására azzal a 
tartalommal, hogy a Támogatott a 2012. évi költségvetés 3421. számú „Pályázati támogatás” sorának terhére 
megállapított támogatást 2013. május 31. napjáig használhatja fel, és a felhasználásról 2013. június 30. napjáig 
köteles elszámolni.    
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása 
 22/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Említettem a költségvetési vitánál is, hogy az itt felsorolt civil szervezetek nem mindegyike 
mutat konstruktív hozzáállást. Van köztük olyan is, amelyik még a helyiség megtekintésétől is megtagadta az 
engedélyt. Csak annyit szeretnénk ellenőrizni, hogy rendeltetésszerűen használják-e a helyiséget. Ez az egyik 
véglet, a másik pedig azok a szervezetek, akiket már le kell beszélni, annyi rendezvénynek és oktatási feladatnak 
tesznek eleget. 
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Ahhoz, hogy a kontroll és a megállapodások alaposak lehessenek, változtattunk a szerződésen és 
együttműködési megállapítás aláírására is sor kerül. Ezért kérünk még egy kis időt, hogy minden szerződés 
alaposan körül legyen járva és megfelelő, mindkét fél számára elfogadható feltételeket teremtsen a további 
együttműködéshez. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
18/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 518/2012. 
(XII.06.) számú határozatában – az együttműködési megállapodások megkötési határidejének - megjelölt 2013. 
január 31. határidőt 2013. május 31. napjára módosítja. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer „bubi” telepítéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulások megadása 
 15/2013., 15/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Érkezett egy kiegészítés a 15/2/2013. sz. előterjesztés. A Polgármester úr befogadta a 
módosító javaslatot, tehát külön nem kell szavazni. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs.  
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
19/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt tartalmát 
megismerte. 
A közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” (KMOP-2009-2-3-1/A) 
című komponense keretében benyújtásra került, „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer 
kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-1010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási 
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiváláshoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulását, a Markusovszky parkban 30 m2 a (36847) hrsz-ú., az Üllői út – Ferenc körút kereszteződésénél 
lévő Angyal István téren 36 m2 a (36864/1) hrsz-ú., a Fővám téren az Egyetemkert mellett 44 m2 (37060) hrsz-ú, 
valamint a Ráday utca 46. trafóépület előtt 10m2 (36927) hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan az alábbi 
kikötésekkel támogatja: 

-a kerékpáros állomásokat úgy kell kialakítani, hogy a gyalogosforgalom zavartalansága biztosított legyen, 
-az érintett közművezetékek tulajdonosainak és kezelőinek hozzájárulását be kell szerezni, 
-a kerékpáros állomások és azok körüli 2 m széles sávú terület (szilárd burkolatú és zöldterület) 
karbantartása, takarítása az engedélyes feladata, 
-a kerékpáros állomásokhoz vezető utak akadálymentesítése az engedélyes feladata és költsége, 
-a használatbavétel feltétele, az állomások üzemeltetéséért felelős hivatal (cég.) megnevezése, elérhetősége 
(cím, telefonszám), 
-a tulajdonosi hozzájárulás munkavégzésre, kivitelezésre nem jogosít. 

Nyilatkozik továbbá arról, hogy a fenti ingatlan az 5 éves kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés 
fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő 
Részvénytársaság rendelkezésére áll, valamint hogy nem tesz olyan intézkedést a Projektgazdával szemben, 
amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy 
a projekt támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi. 
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Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a BKK részére, a projekt megindításához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadására, a szükséges kikötések előírásával intézkedjen. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ DOTRA Kft. fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
402/2012.(XI.07.) sz. határozata ellen 
 17/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs, szerintem a bizottság bölcs döntést hozott. 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolta a 
Képviselőtestületnek, hogy tartsuk fent az első fordulóban hozott döntésünket. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a „B” határozati javaslatról. 
 
20/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a DOTRA 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18.) kérelmének nem ad helyt a Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 402/2012. (XI.07.) sz. határozatát helyben hagyja és a 111.870,-Ft 
közterület-használati díjtartozást nem csökkenti. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(A fellebbezés elfogadása mellett szavazott 0 képviselő,  
ellene 17 képviselő, 

0 képviselő tartózkodott.) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 
 16/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Egy érvényes ajánlat érkezett, 92.100.000 forintos. 
130.000.000 forint volt a minimál ár, amit meghatároztunk, tehát nem fogadtuk el, nem javasolta a bizottság 
elfogadásra a Képviselőtestületnek. Volt két értékbecslés, az egyik 93.200.000 forint, a másik pedig 84.000.000 
forint. Javasolta a bizottság, hogy 110.000.000 forint legyen a minimál ár. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
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21/2013. (I.31.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy a Bp. IX., Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz: 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére kiírt pályázatra az NGUYEN VANTHO Ingatlanforgalmazó Kft. (Cgj.: 01-09-951326) által 
benyújtott nettó 92.100.000 Ft összegű vételi ajánlatot nem fogadja el, és a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja 
2./ úgy dönt, hogy a Bp. IX. Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz: 36890/0/A/2) szám alatti üres, 368 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség 459/2012.(XI.08.) sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjában meghatározott 
legkisebb elidegenítési árát nettó 110.000.000 Ft-ra csökkenti. 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Bp. IX. Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz: 36890/0/A/2) szám alatti 
helyiség pályázatának ismételt kiírásáról.  
Határidő: 1. és 2. pontok esetében 2013. január 31. 

 3. pont esetében 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Interpellációra adott válasz 
 318/2/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Csárdi Antal: Tisztelt Polgármester úr, megkaptam a válaszát. Nekem nagyon furcsa, a városvezetői felelősség 
eltolásával tudom csak értelmezni azt a mondatot, miszerint nem Ön a kompetens ebben a kérdésben. Azt 
gondolom, hogy egy 600 millió forintos szerződésnél - ami egy olyan cégnél történik, amiről azt nyilatkozta 
Polgármester úr, hogy napi szinten figyelik a működését - nem elfogadható ez a válasz. Kérdésre kérdéssel 
válaszol, ami furcsa módja a feleletnek. A múltkori képviselőtestületi ülésen is elmondtam, hogy a veszteség 
abból származik, hogy a felmondás későbbi időpontra való kitolása következtében jön össze ez a nagy összeg. A 
legnagyobb tisztelettel, de a válaszát nem tudom elfogadni. 
 
Hidasi Gyula képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: Mivel a képviselő úr a választ nem fogadja el, ezért szavazni kell az előterjesztésről.  
 
22/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 318/2/2012. sz. – 
”Interpellációra adott válasz” című - előterjesztést elfogadja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Hidasi Gyula képviselő visszajött az ülésterembe. 
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15./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 21/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Nemcsak a mi kerületünknek kell meghoznia a döntést, hanem a többi kerületnek is, amely 
ugyanezt a szakellátást folytatta. Végeztünk egy kis kutatást, azok a kerületek, akik már döntöttek, mindannyian 
vállalták a szakellátás folytatását. Ez is alátámasztja, hogy jó döntés, hogy a szakellátást a jövőben az 
önkormányzat támogatásával a FESZ Kft. lássa el. Kérem, támogassák a határozati javaslat „A” változatát. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság az „A” változatot támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat „A” változatáról. 
 
23/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
1.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján, mint a járó beteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, úgy 
dönt, hogy  

a.) 2013. április 30. után is vállalja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

b.) Felkéri a Polgármester urat szíveskedjen e döntésről értesíteni az egészségügyért felelős  minisztert. 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft részére az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletében a kötelezően biztosítandó alapellátási feladatok biztosítására 60.000.000 Ft, az 
önként vállalt járó- és fekvőbeteg ellátási feladatok biztosítására 137.000.000 Ft ellenszolgáltatást biztosít. 
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(I.23.) számú határozatával jóváhagyott és 2008. január 30. 
napján aláírt a FESZ Kft-vel kötött egészségügyi közfeladat átadására vonatkozó szerződést közös 
megegyezéssel megszünteti és a kötelezően biztosítandó kerületi egészségügyi alapellátás és önként vállalt járó 
beteg ellátás zavartalan biztosítása érdekében úgy dönt, hogy a 21/2013. sz. előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal határozatlan időtartamra feladat ellátási szerződést köt a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és felkéri a Polgármestert a  szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel 
 7/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Kérem, támogassák a határozati javaslatot, hiszen egy jó és a polgárok által kedvelt 
szolgáltatás folytatásáról szól. Fogadják el a Body Guard Hungary Kft-vel kötendő ellátási szerződést. 
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Zombory Miklós képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
24/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időre a Body Guard Hungary Kft-vel Ellátási 
szerződést köt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátására Ferencvárosban.   
Határidő: 2013. január 31.   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Felkéri a Polgármester urat, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeinek megfizetéséhez 
szükséges forrást a 2013. évi költségvetésben biztosítsa. 
Határidő: 2013. költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói 
engedélyezése 
 12/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Kérem, támogassák az óvoda kérését. 
 
dr. Bácskai János: A bizottság támogatta. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
25/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. 
nevelési évre engedélyezi a Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) Napraforgó csoport 
vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon belül történő túllépés 
módosítását. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot az intézmény Napraforgó 
csoportjában tényleges 19 főben (számított 30 főben) állapítja meg. 
Határidő: 2013. január 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 
 23/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: A bizottság támogatta. Kérem, szavazzunk a normatív határozati javaslatról. 
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26/2013. (I.31.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1./ Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 426/1997. 
(XII.16.) számú határozattal megalkotott, az 521/2000. (XI. 28.) számú határozattal, a 
222/2005. (V.24.) számú határozattal, a 332/I/3/2005.(X. 04.) számú határozattal, a 330/2009. 
(IX. 02.) számú határozattal, a 110/2011. (IV.06.) számú határozattal, valamint a 26/2013. (I. 
31.) számú határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetben adja ki a 
törzskönyvi bejegyzés hatályával.”  
 

2./ Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézmények 1997. 
Alapítója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
Fenntartója, irányítója, működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3./ Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. Telephelyei: 
 

- Aprók háza     IX/4.  sz. Bölcsőde    1092 Budapest, Ráday u. 46.       100 
férőhely    36927 hrsz.  2128 m2 

- Fehérholló      IX/6.  sz. Bölcsőde    1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.   60 férőhely
    38266/7 hrsz. alatti 4007 m2 alapterületű ingatlan 
2490 m2 nagyságú része  

- Pöttyös           IX/l0. sz. Bölcsőde    1098 Budapest, Pöttyös u.8/a.        42 férőhely
    38236/75 hrsz.  3891 m2 

- Manó-lak        IX/14. sz. Bölcsőde   1098 Budapest, Dési Huber u.9.      48 férőhely
    38236/366 hrsz. 4226 m2 

 
4./ Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 „8. Közfeladatai és alaptevékenységei: 

 
8.1. Gyermekjóléti alapellátások: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint:   
gyermekjóléti alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde, házi gyermekfelügyelet. 
Fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése. 

 
8.2. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 
NGM rendelet alapján:   

Szakágazat szám: 889110 bölcsődei ellátás  
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TEAOR szám: 8891 gyermekek napközbeni ellátása 
 

A.) Ellátandó alaptevékenysége: 
889101   Bölcsődei ellátás 
889103   Házi gyermekfelügyelet 
889109   Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 

                 időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna, játékkölcsönzés 
 

B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs”          
 

5./ Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9. Felügyelete és irányítása: 
 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék általános felügyeletét és irányítását Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánszolgáltatási Irodán, a 
gazdálkodási tevékenységgel összefüggő feladatokat a Pénzügyi Irodán keresztül látja el.” 

 
6./ Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„10. Gazdálkodása és vagyona feletti rendelkezési jog:  

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 
vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
– a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 

 
7./ Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
12. Vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyai: 

Egyszemélyi felelős vezető az egyesített bölcsődevezető.  
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A kinevezési jog Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A foglalkoztatottakat az egyesített bölcsődevezető közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
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9. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
Budapest, 2013. január 31. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  

(16 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárvatartása 
 9/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincsen. 
 
dr. Bácskai János: A bizottság támogatta. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
27/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodák 2013. évi nyári zárva tartásának rendjét az alábbi 
időpontokban határozza meg: 
 

 
ZÁRVA: 2013. június 24 - július 19. 

Epres Óvoda Bp. 1098 Epres u. 10. 
Kicsi Bocs Óvoda Bp. 1092 Erkel u. 10. 
Napfény Óvoda Bp. 1098 Napfény u. 4. 
Csudafa Óvoda Bp. 1097 Óbester u. 9. 

 
                    

ZÁRVA: 2013. július 22 - augusztus 16. 

Ugrifüles Óvoda Bp. 1091 Hurok u. 9. 
Liliom Óvoda Bp. 1094 Liliom u.15. 
Csicsergő Óvoda Bp. 1096 Thaly K. u. 38. 
Méhecske Óvoda Bp. 1091 Ifjúmunkás u. 30. 
Kerekerdő Óvoda Bp. 1097 Vágóhíd u. 35-37. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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20./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme 
 33/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztés: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: Két határozati javaslatról van szó, egyrészt a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel való 
megszűntetéséről, másrészt pedig a fel nem használt szabadságának pénzben történő megváltásáról. A Humán 
Ügyek Bizottsága támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Zombory Miklós képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
28/2013. (I.31.) sz. 

Határozat 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szundyné 
Ihász Erzsébet óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő 
időpontja 2013. február 1. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2013. június 1. és 2013. 
szeptember 30. napja közötti időszak.  
Határidő: 2013. február 1. illetve 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) Továbbá a Képviselő-testület hozzájárul Szundyné Ihász Erzsébet 2013-ban – a jogviszony megszűnésének 
időpontjában meglévő – fel nem használt szabadságának pénzben történő megváltásához. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

                    (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el. 
 
Az 21-22. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és a 29-33/2013. (I.31.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben található. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.15 perckor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető     


