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

2013. március 7-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, Martos 
Dániel, Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László, Zombory Miklós képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Nagy Hajnalka jegyző,  
dr. Szabó József aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, dr. Hosszú Károly, Janitz Gergő, dr. Kasza Mónika, Mihályi György, dr.     
Mizsák Ildikó, dr. Ódor Éva, Pál József, Pásztor Miklós, Puskás László, dr. Riskó György Balázs, dr. Székelyhidi 
Lívia, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, Temesiné Apollónia Aranka, T. Zuggó Tünde, Koór 
Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Ördögh Brigitta – Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának vezetője, Vörös 
Attila - FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
igazgatója, Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Rácz Sándor IX. HTP 
parancsnok helyettes. 
 
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 13 fővel határozatképes, az ülést 15.08 perckor megnyitom. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
48/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására, valamint Javaslat a „Ferencváros 
Közbiztonságáért” díj adományozására 
 51/2013., 51/2/2013. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Humán Ügyek Bizottsága, Illyés Miklós elnök 
        Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, Martos Dániel elnök 
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2./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2012. évi tevékenységéről 
 61/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 63/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

4./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet 
 57/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 66/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések meghozatalára 
 65/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása 
 53/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Óvodavezetői pályázatok kiírása 
 64/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
9./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére 
 67/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
10./ Közterület átnevezése 
 49/2013., 49/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész  
 
11./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 

a.) Árverésre kiírandó Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. (hrsz: 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló 
árának mérséklése 
60/2013., 60/1/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
b.) Bp. IX., Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS 
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 

 60/2/2013., 60/2/1/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
c.) Az M-Bistro Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetése 

 60/3/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Varga József alpolgármester 

 
12./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé minősítésére 
 62/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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13./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata 
59/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
31/2013.(I.30.) sz. határozata ellen 

52/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása 

69/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mezey István képviselő 

 
16./ Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata képviselőinek adatkérési protokollja 
 68/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendelése 
 58/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
18./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 56/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
Hidasi Gábor: Tisztelt Polgármester úr! Az előző ülésen feltett napirend előtti hozzászólásomban kérdést 
intéztem Önhöz. Korábban minden esetben megtisztelt azzal, hogy szóban vagy írásban válaszolt. A legutóbbi 
kérdésemre mai napig válasz nem érkezett, ezért a választópolgárok, és helyi vállalkozók tájékoztatása 
érdekében megismétlem azt. Sajnos az elmúlt két évben jelentősen romlott Budapest, azon belül a IX. kerület 
közbiztonsági helyzete. Üdítő hírnek tűnt, hogy az önkormányzat megállapodást kötött egy biztonságtechnikai 
céggel. A megállapodás alapján ez a vállalkozás jelentős erkölcsi-, kommunikációs- és médiatámogatást kap az 
önkormányzattól. A megállapodást Ön írta alá, melyről egy tudósítás már meg is jelent a www. ferencvaros.hu 
oldalon és a ferencvárosi tévében is. A hír szerint a megállapodás alapján a kerület lakói, vállalkozói 
kedvezményes áron juthatnak korszerű biztonságtechnikai eszközökhöz. Tisztelt Polgármester úr, kerületi 
vállalkozók nevében is szeretném megköszönni, hogy megnyitotta számukra az önkormányzati információs- és 
médiafelületek tárházát, és ebben a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben lehetőséget adott reklámköltségeik 
csökkentésére vagy teljes kiváltására. Figyelmetlenség a részemről, de az önkormányzat rendeleteiben, 
képviselőtestületi határozataiban, az önök által közölt hírekben sem találtam nyomát, hogy ezt a lehetőséget 
milyen módon érhetik el a kevésbé bennfentes cégek. Mindezek alapján kérem szíves tájékoztatását, hogy a 
kerületben egyébként régóta működő, több ezer vállalkozás milyen feltételek teljesítése esetén juthat ingyenes 
önkormányzati reklámfelülethez és médiatámogatáshoz. Milyen eljárás alapján érhetik el, hogy az apparátus 
dolgozói a lakossági megrendeléseiket összegyűjtsék és továbbítsák a vállalkozó felé, csökkentve ezzel is a 
cégek üzletkötői és ügyfélkapcsolati terheit? Más vállalkozás milyen megmérettetés, szabvány, vagy 
minőségbiztosítási eljárás alapján nyerheti el a kedvezményes áru, korszerű önkormányzati minősítéseket? Nem 
gondolja-e, hogy a lakosság megtévesztésének minősülhet, ha ön olyan terméket, szolgáltatást minősít 
kedvezményes árunak, amelyből több cég is nyújt olcsóbbat az adott szolgáltatási területen. Kérdéseimre - a 
kerületi adófizető vállalkozók szélesebb körű tájékoztatása érdekében – továbbra is tisztelettel várom válaszát. 
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dr. Bácskai János: Napirend előtti felszólalásra az SZMSZ szerint nem kell válaszolni, de mivel ezt már 
másodszor halljuk, 15 napon belül választ kap képviselő úr egy olyan kérdésre, ami egyébként nem hangzott el.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
dr. Bácskai János: Az első napirendi pont a kitüntetések adományozása, titkos szavazás következik és zárt 
ülést rendelek el.  
 
Az 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a KT 49-50/2013. (III.07.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 
Formanek Gyula: Folytassuk a nyílt ülést a 2. napirendi ponttal.  
 
 
2./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről 
 61/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 61/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
51/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének, és a IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság IX. kerülettel kapcsolatos 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: 2013. március 7.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 63/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Csárdi Antal: A területcserével kapcsolatban szeretnék szólni. Mindenki számára ismert, hogy az Ecseri úti 
pavilonok bérlőit hátrányosan fogja érinteni a területátminősítés. A 2012. évben a kiskereskedelmi forgalom 
1,9%-kal, míg ez év januárjában 4%-kal csökkent. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy 
ne lehetetlenítse el a ferencvárosi vállalkozókat. Mindannyiunknak az a célja, hogy ezek a vállalkozók 5-10 év 
múlva is fizessék a bérleti díjat. Az átminősítés több mint háromszorosára emeli a bérleti díjukat. Nem tudom 
támogatni az előterjesztést. 
 
Martos Dániel: Bizonyára Csárdi képviselő úrék is tartanak frakcióülést, így tájékozódhatott a Városfejlesztési, 
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Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság külsős LMP tagjától, hogy Polgármester úr rendeletmódosítást 
készít elő. Eddig is volt lehetőség a rendeletben arra, hogy lakossági szolgáltatást végző árusok kedvezményt 
kapjanak, ez most is megmarad. Valószínűleg nem fognak többet fizetni, mint eddig. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 63/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
52/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 63/2013. sz. 
előterjesztés mellékletét a Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló…/2013. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 (14 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet 
 57/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Szűcs Balázs: Nincs. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 57/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
53/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 57/2013. sz. 
előterjesztés mellékletét a Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló …/2013. (….) 
önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 66/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a rendeletet. Egy formai módosításról van szó, tehát a 
fenntartásból az üzemeltetésbe kerülő oktatási intézmények vonatkozásában történt módosítás. A bizottság 
támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egyfordulóban történő 
tárgyalásáról és megalkotásáról. 
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54/2013. (III.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és 
fogadja el. 
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 66/2013. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendeletét a ferencvárosi kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
6./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések 
meghozatalára 
 65/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Leövey Klára Gimnázium nyert a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” 
című pályázaton, ennek továbbvitelére kell egy módosítást végrehajtani és konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötni. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Annyi kiegészítést tennék, hogy az önkormányzat pályázott, és az iskola nyert. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
55/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2013. sz. előterjesztés 
mellékletét képező konzorciumi megállapodást elfogadja, amely szerint a „Ferencváros a korszerű 
természettudományos oktatásért ” című TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002. azonosító számon regisztrált projekt 
megvalósítását folytatja és annak fenntartási időszakában a konzorciumi megállapodás szerinti kötelezettségeket 
teljesíti. 
2.) Felhatalmazza a Polgármester urat, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített megállapodásban – szükség 
esetén – az esetleges technikai jellegű módosításokat megtegye, és felkéri a Polgármester urat a konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
3.) Felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a Közreműködő Szervezet által a konzorciumi megállapodáshoz tett 
esetleges módosítási javaslatoknak megfelelően a megállapodást a szükséges mértékben módosítsa és a 
konzorciumi megállapodás módosítását aláírja.  
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása 
 53/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 53/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
56/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartásának idejét – 2013. június 24. napjától 2013. augusztus 30. 
napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
Bölcsődei tagintézmény neve, címe: 2013. nyári zárási idő: Nyitási idő: 

IX/6. Fehérholló Bölcsőde 
1097.Fehérholló u.2-4 

2013. június 24. napjától július 26. 
napjáig  

2013. július 29. 

IX/14. Manólak Bölcsőde  
1098 Dési Huber u.9. 

2013. június 24. napjától 
augusztus 30. napjáig  

2013. szeptember 02. 

IX/4. Aprók-háza Bölcsőde  
1092  Ráday u.46. 

2013. július 29. napjától 
augusztus 30. napjáig  

július 29-augusztus 30-ig egy 
csoport üzemel 

2013. szeptember 02. 
 

IX/10. Pöttyös  Bölcsőde    
1098 Pöttyös u.8/a.             

2013. július 22. napjától 
augusztus 23. napjáig  

2013. augusztus 26. 
 

 
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

      (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Óvodavezetői pályázatok kiírása 
 64/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: 5 óvodában kell pályázatot kiírni. A Méhecske Óvodában és az Ugrifüles Óvodában lejár az 
óvodavezetők megbízatása. A Napfény Óvodában másodszor írjuk ki a pályázatot az óvodavezetői 
megbízatásra. Két másik óvodában nyugdíjba mentek az óvodavezetők. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta 
az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérem, hogy népszerűsítsék óvodáinkat, hiszen jó szakmai munkát végeznek. Idén remélem 
sikeresebb lesz a pályázati kiírás. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 64/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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57/2013. (III.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 
1.) úgy dönt, hogy a Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
64/2013. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2.) úgy dönt, hogy az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
64/2013. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) úgy dönt, hogy a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
64/2013. sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4.) úgy dönt, hogy az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
64/2013. sz. előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5.) úgy dönt, hogy az Liliom Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
64/2013. sz. előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2013. március 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
6.) felkéri a Polgármester urat, hogy a pályázatok közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. március 14., illetve 2013. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
     
9./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére 
 67/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottságának ülésén vita folyt a helyiségről, hiszen a bölcsőde bővítése miatt 
költözik át a Platán Idősek Klubja a Toronyház u. 11. szám alá, ahol van egy 223,5 m2-es helység. A felújítás 
után fogják átköltöztetni az klubot. A vita arról folyt, hogy messze van a jelenlegi helyiségtől. Önkormányzati 
helység nincs ott a környéken, egyéb helység pedig nem felelt meg a célnak, de a bizottság támogatta az 
előterjesztést. 
 
Pál Tibor: Azt kérdeztem a bizottsági ülésen is, hogy tudjuk-e honnan járnak az idős emberek a mostani 
helyszínen lévő klubba? Félő, hogy nem fognak átmenni a lakótelep másik végébe. Volt arról szó, hogy az Üllői 
úton lévő – korábban banki épület – toronyház alatti helyiséget megnézi Alpolgármester úr. Talán még egyszer 
érdemes lenne megnézni, bár nem olyan jó feltételekkel rendelkezik, mint a mostani tervezett helyiség. Az nagy 
probléma, hogy a javasolt hely mellett 100 méterrel szintén van egy idős klub, míg a lakótelep elülső részén 
nincs. Ha van olyan idős, aki az Aszódi lakótelepről, vagy az Ecseri útról jár át, akkor az ő számukra nagyon 
nehezen lesz elérhető.  
 
Formanek Gyula: Mai napon megkérdeztük az időseket honnan járnak, hol laknak. Az idős emberek 60%-a a 
Dési Huber utca és környékéről jár, két fő az Ecseri útról. A megkérdezettek egyértelműen támogatták az idősek 
klubjának az áthelyezését, örültek, hogy jobb körülmények közé kerülnek. Nemcsak egy nagyobb helységet 
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adunk, hanem funkciójában is bővítjük a klub szolgáltatásait. Sokat jelent az is, hogy a szomszédságában fás 
udvar van, a korábbiakhoz képest mindenképpen egy emelt szintű szolgáltatást tudunk nyújtani. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
58/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
1.) hogy 2013. július 01-jétől a Dési Huber u. 9. szám alatt működő 40 férőhelyes Platán Idősek Klubját a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Budapest IX. Toronyház u. 11. szám alatti 
helyiségbe költözteti át annak felújítását követően. 
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy a Toronyház u. 11. szám alatti 223,52 m2-es helyiség funkciónak megfelelő 
felújításáról, és az átköltöztetéssel összefüggésben a FESZGYI alapító okiratának módosításáról gondoskodjon. 
Határidő: 1. pont: 2013. március 07. 

 2. pont: 2013. július 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Közterület átnevezése 
 49/2013., 49/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész  
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak van egy módosító 
javaslata. Befogadom, tehát nem kell külön szavaznunk a 49/2/2013. sz. előterjesztésről. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 49/2013. sz. előterjesztés módisított 
határozati javaslatáról. 
 
59/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros 
Közgyűlésének, 
a.) hogy a Gyáli út (38291) helyrajzi számú, Vágóhíd utcától a Fék utcáig terjedő szakasza tekintetében 
szüntesse meg a közterületnév védettségét.  
b.) az a) pontban meghatározott közterület Albert Flórián útra történő átnevezését.  
c.) hogy a Népliget tömegközlekedési megálló nevét Albert Flórián Stadionná nevezze át. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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11./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 
a.) Árverésre kiírandó Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. (hrsz: 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló 
árának mérséklése 

60/2013., 60/1/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

b.) Bp. IX., Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS 
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 
 60/2/2013., 60/2/1/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
c.) Az M-Bistro Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetése 
 60/3/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
60/2013., 60/1/2013. sz. előterjesztések 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Napirenden belül külön tárgyaljuk a Soroksári utat és a Vágóhíd utcát. A 60/1/2013. sz. 
módosító javaslatot befogadom. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 60/1/2013. sz. módosító 
előterjesztést javasolja elfogadásra. Arról szól, hogy pályázatot írnánk ki 4.680.000 forint minimális vételáron. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 60/1/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
60/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) a Bp., IX. ker. Soroksári u. 18. fsz. 2. (hrsz: 37921/0/A/2) szám alatti üres lakást nyilvános pályázat útján 
értékesíti 4.680.000.- Ft. minimális vételár mellett. 
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 1.) pontnak megfelelő pályázat kiírásáról, felhatalmazza, 
hogy a pályázatot bírálja el és a nyertes pályázóval kösse meg az adásvételi szerződést. 
Határidő: 1. pont: 2013. március 7. 
  2. pont: 30 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
60/2/2013., 60/2/1/2013. sz. előterjesztések 
 
dr. Bácskai János: Befogadom a 60/2/1/2013. sz. módosító javaslatot. 
 
Kandolka László: Arról szól az előterjesztés, hogy kérjünk be a NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységére vonatkozó beszámolót, azt terjesszük a Humán Ügyek 
Bizottsága elé. A bizottság döntése birtokában terjessze be ismételten a Gazdasági Bizottság, majd a 
Képviselőtestület elé. 
 
Pál Tibor: Ha az a cél, hogy ismerjük meg jobban a NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény eddigi tevékenységét, akkor ezt el tudom fogadni. Azt tartom furcsának, hogy a 
gimnázium már kb. 20 éve működik, majdnem mindenki került már kapcsolatba velük. A gimnázium indításánál a 
helyi lakókkal volt konfliktus, korábban ez egy kulturális helység volt, de beépült a kolóniába az intézmény. Egy 
általános beszámolóból nem biztos, hogy kiderül, hogy hányan járnak oda, hány gyerek tanult tovább. Lehet, 
hogy ezt is be lehetne kérni. 
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Formanek Gyula: Szerintem a Gazdasági Bizottság nem a korábbi húsz év beszámolójára kíváncsi, hanem az 
iskola jövőbeli terveire. Ebben a változó világban az iskola hogyan szeretne működni, hosszútávú szerződést 
szeretnének kötni a jövőbeli működésére vonatkozóan. 
 
Kandolka László: Magam is kevésbé ismerem a tevékenységüket, ki lehet menni helyszínre megnézni. 
Azonkívül a bizottsági ülésre érdemes meghívni az igazgatót, ahol kérdéseket is fel lehet tenni neki. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 60/2/1/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
61/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy  
1) kérjen be a NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől a 
tevékenységére vonatkozó részletes beszámolót.  
2) az 1) pont szerint beszámolót terjessze elő a Humán Ügyek Bizottsága részére.  
3) a beszámoló és a Humán Ügyek Bizottságának döntése birtokában terjessze ismételten elő a Bp., IX. ker. 
Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport bérbeadására vonatkozó kérelmet. 
Határidő: 1. pont: 2013. március 31. 
  2. pont: a HÜB beszámoló beérkezését követő ülése 
  3. pont: a Képviselő-testület HÜB döntését követő ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
60/3/2013. sz. előterjesztés 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a „B” határozati javaslatot támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 60/3/2013. sz. előterjesztés „B” határozati 
javaslatáról. 
 
62/2013. (III.07.) sz. 

Határozat  
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul 
hozzá az M-Bistro Ráday Kft. határozatlan idejű bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 5. földszint VIII. sz. 
alatti utcai bejáratú helyiség 2012. augusztus 01. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó bérleti díj 
fizetési kötelezettségének szüneteltetéséhez. 
Határidő: 30 nap      
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé 
minősítésére 
 62/2013. 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 támogatta az előterjesztést. 
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 62/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
63/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának telephely bejegyzéséről 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) a Ferencváros Újság szerkesztési feladati ellátása céljából a tulajdonában álló, Budapest, IX. kerület Lónyay 
u. 19. fsz. II. szám alatti helyiséget 2013. március 18-i hatállyal a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata telephelyeként határozza meg. 
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a telephely Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásban 
történő bejegyeztetéséről. 
Határidő: 2013. március 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata 

59/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Pál Tibor: Kíváncsi lettem volna, hogy a bizottságok mit mondanak az előterjesztésről. Az előterjesztőt 
kérdezem, hogy ezzel a javaslattal egyetért-e? A Ferencvárosban hol van ilyen terület, ami ez alá a szabályozás 
alá tartozik? Arra a problémára, hogy az ablak alatt dohányzók füstje beszáll a lakókhoz, ad-e választ a mostani 
javaslat? Ilyen probléma a ferencvárosi üzletek esetében megjelenik-e?  
 
Martos Dániel: Ha megnézzük a jogszabályhoz mellékletként csatolt térképet, akkor látjuk, hogy Ferencváros kis 
területére terjed ki a jogszabály. Nem lehet tudni, hogy megoldást jelent-e a problémára. Javaslom, hogy 
amennyiben a Képviselőtestület támogatja, a jogszabály területi határát felül kellene vizsgálni, mivel a Ráday és 
Tompa utcában van a vendéglátó egységek 80-85%-a, és ide nem terjed ki.  
 
dr. Bácskai János: Örülök, hogy legalább a képviselőtestületi ülésen a képviselők érdeklődést tanúsítanak egy 
nem kis probléma iránt, ami egyre nagyobb lesz a jó idő miatt. Bíztatnám a bizottsági elnököket, hogy javasolják 
vegyem le napirendről és tárgyaljuk meg újra. 
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Kérem Polgármester urat, hogy az 59/2013. sz. előterjesztést vegye le napirendről 
és a bizottságok által való megtárgyalása után tárgyalja újra a Képviselőtestület. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk Hidasi Gyula képviselő ügyrendi javaslatáról, hogy a Képviselőtestület 
vegye le napirendről az 59/2013. sz. előterjesztést és tárgyalja újra. 
 
64/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2013. 
sz. – „Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata” című - 
előterjesztést leveszi napirendjéről és a következő rendes ülésén újra megtárgyalja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
 (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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14./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
VVKB 31/2013.(I.30.) sz. határozata ellen 

52/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
15./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása 

69/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mezey István képviselő 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Mezey István: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felmerült kérdésként, hogy egy 
ilyen átalakulás esetén az új cég végezhet-e követeléskezeléseket. Azóta sikerült jogilag tisztázni, köszönjük a 
segítséget. Közvetítői tevékenységet végezhet, pénzügyi tevékenységet nem. Az üzleti tervnél arról beszéltünk, 
hogy van egy 25 millió forintos tagi kölcsön, amit az önkormányzat adott és abban bízunk, hogy azért 25-30 millió 
forintot pluszban kapunk ebben az évben. A 2014. év lesz kérdéses a cég számára, addigra látjuk, hogy ezt a 
tagi kölcsönt vissza tudta-e fizetni, és az ígért plusz összeget be tudjuk-e szedni. Utána már az a kérdés, hogy a 
megmaradt kintlévőségekből mennyit tud a cég beszedni. Nincs az előterjesztésben, de érezhető, hogy 
szeretnénk, ha a cég tovább működne. Ha jól értem van egy olyan szándék, hogy a saját parkolási társaságunk 
által termelt kintlévőségnek a kezelését is átadnánk ennek a cégnek? Lehet tudni, hogy kikkel tárgyal még a cég?  
 
Mezey István: Valóban a BÖP Kft. keresi a lehetőséget, hogy a saját fennmaradását biztosítsa, függetlenül attól 
a követelésállománytól, amit eredetileg is kezel. Ez a tulajdonosok elvárásai is velük szemben. Fontos, hogy az 
üzleti tervben felsoroltak mellet próbáljon további követeléseket megszerezni. A jelenlegi tevékenységében is 
szerepet játszik, hogy nem faktorcégként ezeket a követeléseket csak kezeli. Nem megvásárolja, hanem 
engedményezésekkel hozzájut és csak kezeli, tehát speciális engedélyekre nincs szüksége. Valóban 2014. év 
lesz az igazán fontos a cég számára, hiszen az általunk számukra biztosított követelések kezelése lassan kifut, 
bár a 2014. évre is marad követelésállomány, 28.000-30.000 ügyet kell még feldolgoznia a cégnek. Ezeknek 
egyre kevésbé van olyan része, ami biztosan végrehajtható. Amit viszont érdemes végrehajtásra adni, azt 
érdemes finanszírozni is, az előterjesztés is erről tájékoztat, hogy a végrehajtásban már megítélt ügyek nem 
évülnek el. Amiket nem tudunk finanszírozni, és nem kerül végrehajtásra, azok az ügyek elvesznek. Miután 
parkolási követelésekről van szó, nagyon fontos az az üzenet a parkolási vétséget okozóknak, hogy az ügyük 
nem évül el, hanem megfelelően kezelik az önkormányzatok. Ezért nem értékesítettük a követeléseket, hanem a 
cég megmaradt ezeknek a követeléseknek a kezelőjeként, és a névváltoztatás is ezt a szándékot biztosítja, 
hiszen parkolással már semmilyen módon nem foglalkozik a cég 2012. január 1-e óta. Ha tovább szeretné ezt a 
portfólióját bővíteni, akkor szerencsés lenne, ha a törvényi előírásoknak megfelelően a nevét is megváltoztatná. 
 
dr. Bácskai János: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 69/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
66/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. jelenlegi cégnevét Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 
nevére változtatja, és felkéri Mezey István képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 
taggyűlését a fenti döntésről tájékoztassa. 
Határidő: 2013. március 30. 
Felelős: Mezey István képviselő 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
a 69/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2013. évre 
vonatkozó üzleti tervét, és felkéri Mezey István képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 
taggyűlését a fenti döntésről tájékoztassa. 
Határidő: 2013. március 30. 
Felelős: Mezey István képviselő 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata képviselőinek adatkérési protokollja 
 68/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Abban reménykedem, hogy egyértelművé válik az adatkérés szabályzata és nem lesz vita 
ezzel kapcsolatban. 
 
Pál Tibor: Hány vita volt, ami indokolttá teszi, hogy egy ilyen rendeletet terjesszük a képviselőtestület elé? 
Hányszor volt egy hónapban, hogy egy képviselő kért adatot, információt vagy iratba betekintést? 
A jelenlegi SZMSZ szerint, ha valaki a következő képviselőtestületi ülésre vonatkozó napirendi pontokhoz 
szeretne információt szerezni, azt megteheti-e? Nem látom a rendeletben, hogy hol lehet fellebbezni, ha valaki 
nem ért egyet. Azt írja a rendelet 3. fejezet 3/1. pontban, hogy „A képviselő iratbetekintés iránti kérelmében 
köteles előadni kérelmének indokait és valószínűsítenie kell, hogy az iratkérés a képviselői munkájával 
kapcsolatos.” Mit jelent a „valószínűsítenie kell”? Az elég, hogy kíváncsi? Vélhetően a képviselőnek szüksége 
van adatra, információra a munkájához, szeretne tájékozódni. 

dr. Bácskai János: Lehet, hogy túl szigorúan fogalmaztam, vita egyáltalán nem volt ebben a ciklusban. A 
szereptévesztés az volt, hogy bizonyos személyek olyan adatokat kértek, amire nem volt jogosultságuk. Ez nem 
rendelet, tehát fellebbezni nem tud. Ezt az előterjesztést a rend, kiszámíthatóság, jogbiztonság miatt javaslom 
elfogadásra, hogy mindenki ugyanazon elbírálás alá essék nemtől, szekta hovatartozástól, bőr- és hajszíntől 
függetlenül. Mivel ez közérdekű adatkikérés, jól lehet látni, hogy egyik oldalról szigorúbb, másik oldalról enyhébb, 
mivel 5 napon belül lehetővé teszi az adatokhoz való hozzájutást, a törvény csak 15 napot enged meg. Ez 
könnyebbé és békésebbé teheti az elkövetkező időszakot. 

Csárdi Antal: Csodálkozom én is, mert sok adatot kértem már ki az önkormányzattól, és soha nem ütköztem 
semmilyen akadályba. Nem látom azt a kényszerítő erőt, hacsak nem az a cél, hogy ezt korlátozzuk. Nem 
feltételezem, bár van pár homályos pont az előterjesztésben, ahol nem egyértelmű az előterjesztő szándéka. Mit 
jelent, hogy „amennyiben az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni 
képes?” Szabályozza az előterjesztés, hogy 50 oldaltól nagyméretű adatnak minősül az adatkérés, más 
szabályok vonatkoznak rá, de mi az „aránytalan nehézség”? Ha nincs szabályozva, akkor így erre hivatkozva 
bármilyen kérést meg lehet tagadni. Van egy szerintem fölösleges pont, „ha az igényében az elektronikus címét 
közölte, akkor elektronikus formában értesíteni kell az igénylőt, ha akadálya van az adatkikérésnek”. 
Képviselőkről van szó, akiknek nyilvános az e-mail címe, szerintem ez fölösleges. 
 
dr. Bácskai János: Egy vicc jutott eszembe, hiszen Csárdi képviselő úrnak van humorérzéke. „Hogy lehet a 
kákán egy csomót keresni? Hogy olcsón veszem és drágán adom.” Nem gondolom, hogy amit a képviselő úr 
felvetett, azok relevánsak lennének. Azt gondolom, hogy aki ennek az előterjesztésnek a jó szándékában 
kételkedik, azzal máshol is baj van. Szerintem ez támogatható, de ha lesznek még fenntartásai, azon is 
próbálunk segíteni. 
 
Sajó Ákos képviselő elhagyta az üléstermet. 
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Pál Tibor: Ahogy Polgármester urat hallgattam, teljesen felesleges ez a protokoll. Ha azt hallottuk volna, hogy 
annyira leterheli a hivatalt, egyesek arrogánsan igényelnek adatokat, akkor lenne alapja, de ilyen nincs. Az lenne 
a legjobb, ha Polgármester úr visszavonná az előterjesztést. Miért kell a bizalmatlanságot erősíteni? Mintha Önök 
félnének. Ha nem rendeletről van szó, akkor semmi értelme. Felőlem csinálhat a hivatal magának egy belső 
protokollt, de a képviselői szabadságot nem hiszem, hogy egy ilyen protokollal kellene korlátozni. Vegyük le a 
napirendről és ne kerüljön vissza.  
 
Sajó Ákos képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Szokták mondani, hogy a jog lassan az élet minden területére benyomul, ez is egy ilyen téma. 
Tudjuk, hogy állami szinten is vannak a szabályozásokban „rések”, hogyan lehet bizonyos adatokhoz hozzáférni, 
mi a közadat, mi tartozik a magán titkok körébe. Az adatkérési protokollban próbáljuk helyben szabályozni azt, 
hogyan juthatnak hozzá képviselők adatokhoz. Abban igaza van a képviselő uraknak, hogy joga van a 
képviselőnek betekinteni adatokba, szerződésekbe, koncepciókba, de nemcsak a képviselőknek vannak jogai, 
hanem azoknak az állampolgároknak, cégeknek, akik a túloldalon állnak. Őket is védeni kell, hiszen volt olyan 
eset, hogy képviselőtársunk önkormányzati céghez „berontva” lázas fénymásolásba kezdett. Ez a 
szereptévesztés tipikus esete, hiszen a cégben ő nem mint képviselő, hanem a tulajdonos által delegált 
Felügyelő bizottsági tag jár el. A Felügyelő Bizottság tagja egyedül nem járhat el ilyen ügyben, nem kérhet adatot, 
csak a Felügyelő Bizottság felhatalmazásában. Nem volt olyan eset, hogy ha ezt kérte valaki, a Felügyelő 
Bizottság nem adott volna engedélyt. Sőt a cég is minden információba betekintést nyújtott, de ezt az adatkérést 
„mederbe kell terelni”. Az előző ciklusokban nem volt nehéz képviselőként bármibe betekintést nyerni, akkor sem 
tartottam ezt jó dolognak, szerintem ne vegyük le napirendről. Megköszönöm az előterjesztőnek és a 
készítőknek, hogy elkészült ez a protokoll és elfogadásra javaslom a Képviselőtestületnek. 
 
dr. Bácskai János: A tartalmas vita közben azon gondolkoztam, hogy visszavonom az előterjesztést, de mégis 
meggyőztem magam arról, hogy nem vonom vissza. Megköszönöm én is a hivatal dolgozóinak a munkát, ez a 3 
oldal egy nagyon hasznos használati utasítás, és elkerül egy csomó felesleges időtöltést, telefont. 
 
Pál Tibor: Elolvastam a 3 oldalt, de azt nem értem, hogy ha ez most egy adatszolgáltatási protokoll, akkor miért 
nem adja ki a Polgármester úr polgármesteri utasításként. Akkor a hivatal részére lenne egy irányelv, amit be kell 
tartani. A mozgásterünket akarják korlátozni, ami szerintem nem helyes.  
Martos képviselő urat nem értem, az a problémája, hogy könnyen hozzá lehetett jutni információkhoz az elmúlt 
években? Mégiscsak közpénzekről döntünk, nem a saját pénzünkről, attól függetlenül, hogy a cégeknek is van 
érdekük, de a mienk az, hogy minél nyilvánosabb legyen. Azt javaslom Polgármester úrnak, hogy vonja vissza az 
előterjesztést és adja ki, mint polgármesteri utasítást, amihez nem kell a Képviselőtestület döntése, és még el is 
tudom fogadni. Ha valaki ezzel a protokollal nem ért egyet, kell legyen fellebbezési forma. 
 
dr. Bácskai János: Polgármesteri utasítást kiadhatunk, csak az a képviselőkre a legkevésbé sem vonatkozik. 
Ott tartunk, hogy Pál Tibor képviselő most már tulajdonképpen mindennel egyetért, csak az elnevezéssel nem. 
Felőlem hívhatjuk „falra hányt borsó rendelet”-nek is, erre a vitára emlékeztetendő, de szerintem az eredeti cím 
szavazásra feltehető. 
 
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 68/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
67/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata képviselőinek adatkérési protokollját a 68/2013. számú előterjesztés 
melléklete szerint. 
Határidő: 2013. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási 
szünet elrendelése 
 58/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Semmi újat nem tartalmaz az elmúlt évek gyakorlatához képest. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 58/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
68/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendeléséről 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013. évi munkarendjében 2013. 
augusztus 05.-2013. augusztus 16-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2013. augusztus 05. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
69/2013. (III.07.) sz. 

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

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

tájékoztassa. 
Határidő: 2013. augusztus 05. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Szeretnék meghívni mindenkit a következő másfél hét rendezvényeire. Holnap 
Magyarországon talán elsőként, a Tárt Kapu Galéria megnyitója lesz. Jövő héten az ezredik határon túli magyar 
állampolgárságot felvevő polgári esküje kedden, csütörtökön pedig a legnagyobb nemzeti ünnepünkhöz 
kapcsolódó programok lesznek. A meghívót mindenki meg fogja kapni. Zárt ülést rendelek el.  
 
Az 18. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 70-71/2013. (III.07.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.38 perckor bezárom.  
 
 
 
 
 

k.m.f. 
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dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 
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jegyzőkönyvvezető 


