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

2013. április 25-én 15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, Martos Dániel, 
Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
 
Hivatal részéről: 
dr. Szabó József aljegyző. 
 
Cselényi Erzsébet, dr. Hosszú Károly, Mihályi György, dr. Mizsák Ildikó, dr. Ódor Éva, dr. Pap Ágnes, Puskás 
László, Szilágyi Imre, dr. Szinyei László, Tamás Beáta, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. 
Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. igazgatója, Csonka Gyula – 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Kérem képviselőtársaimat, jelentkezzenek be, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.09 perckor megnyitom. A rendkívüli 
ülés indoklását megtalálják a meghívó alján. A kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata?  
 
Martos Dániel: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
98/2013. (IV.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására 

90/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására 

91/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásra 
92/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:  
 
Martos Dániel: Köszönöm szépen a szót. Az elmúlt 5 hétben, vagyis 5 héttel ezelőtt a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség elindított egy országos akciót, aminek keretében kéri az embereket, hogy a rezsicsökkentés mellett 
álljanak ki. Ha minden igaz, akkor az elmúlt két évben a helyi gázár-támogatás bevezetését egyébként támogatta 
a ferencvárosi ellenzék is. Ez jó dolog, köszönjük szépen az ellenzéknek, de az elmúlt 5 hét alatt konzultálva 
aktivistáinkkal kiderült, hogy az itt jelenlévő képviselő urak aláírásukkal nem támogatták ezt az akciót. 
Amennyiben tartják magukat továbbra is ahhoz, hogy a pártjuk, jelölő szervezetük támogatja a Parlamentben a 
rezsicsökkentést, ha Önök is azonosulva ezzel tudják támogatni azt, hogy Magyarország Kormánya a 
ferencvárosiakat is támogassa azzal, hogy tovább csökkenti az őket terhelő rezsi terheket, akkor kérem, hogy a 
nálam lévő íven a képviselőtestületi ülést követően írják alá és támogassák aláírásukkal ezt a kezdeményezést. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására 

90/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta a pályázatot. Pár kérdés merült fel, ami a focipálya 
mellett szól, annak védelmét szolgálja, például, hogy zárható lesz-e, kerítése lesz-e. A szokásos ellenzéki kérdés 
is elhangzott, hogy miért ez lesz a helyszín. Úgy gondolom, hogy a válaszokat a bizottsági ülésen megkapták, a 
bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Igen, zárható lesz a pálya, megnyugtatom képviselőtársaimat, hogy ezen ne múljon az igen 
szavazat. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 90/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
99/2013. (IV.25.) sz. 

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

1./ pályázatot nyújt be Műfüves focipálya építése címmel a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) rendelete 
keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya építésére az 
Önkormányzat 38236/816 hrsz.-ú területén, az ott jelenleg található aszfalt burkolatú focipálya átépítésével. 
Határidő: 2013. május 02. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ az 1. pontban szereplő műfüves focipálya építésére vonatkozó pályázathoz a beruházás várható (becsült) 
összköltsége, bruttó 25.000.000,- Ft (teljes beruházási költség) alapján, annak 20%-ának megfelelő, azaz 
bruttó 5.000.000,- forintot (saját forrás) biztosít. 
Határidő: 2013. április 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



3 
 

3./ a pályázat eredményes elbírálása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész és a 
karbantartási költségek összegét a kiadások esedékességének évére érvényes költségvetésében elkülöníti. 
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által, a „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” lehetőséget biztosító, az Önkormányzat 38236/816 hrsz.-ú területén található aszfalt burkolatú 
focipálya műfüvessé történő átépítésére vonatkozó támogatásigénylés pozitív elbírálása esetén, a támogatási 
összeg 5%-ának, azaz 1.000.000 Ft mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
Határidő: 2013. április 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ a támogatás elnyerése esetén, felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést követően, a soron következő 
költségvetés módosításakor gondoskodjon a közfoglalkoztatottak alkalmazásához szükséges fedezet, 
legfeljebb 1.000.000 Ft költségvetésben való biztosításáról, valamint a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásáról.  
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására 

91/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: A sportfejlesztési koncepció az előző napirendben elfogadott pályázat benyújtásának a 
feltétele. A rövid időre való tekintettel elég „soványra” sikeredett, mint ahogy a koncepció elején található 
oroszlánok is vékonyak. Vállaljuk, hogy a koncepció felülvizsgálata még az idén megtörténik, és 2013. december 
31-ig remélhetően a kerület igényeihez jobban igazodó koncepció kerülne bemutatásra, illetve elfogadásra. 
Kérem, ezzel a kiegészítéssel támogassák a határozati javaslatokat. 
 
Martos Dániel: A sportkoncepció szükséges volt a pályázat beadásához, de egyébként is időszerű lenne az 
előző ciklusban íródott iromány átvizsgálása, aktualizálása. Ebben a munkában a frakció segíteni fogja 
Alpolgármester úr munkáját, amennyiben erre igény van. Pártállástól függetlenül a sportot eddig is elég széles 
összefogás jellemezte a kerületben, remélem ez folytatódni fog, és decemberig elkészül egy olyan koncepció, 
ami a kerületre van igazítva. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést. Kapott kritikát, de köszönjük az 
ellenzéknek a toleráns tartózkodását. A bizottság támogatta a koncepciót. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 91/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
100/2013. (IV.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2013-2017. évre vonatkozó kerületi sportfejlesztési koncepciót. 
Határidő: 2013. április 25. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
 



4 
 

101/2013. (IV.25.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a sportfejlesztési koncepciót vizsgálja felül, valamint szükség esetén tegyen javaslatot annak módosítására. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásra 

92/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Előreláthatólag 2013. május 11-én a Képviselőtestülettel, illetve az önkormányzat részéről 
néhány kollégával tiszteletünket tesszük a városban, ahol átadjuk a jutalmat. Meghívom a képviselőtársaimat, 
ahol különböző programok, fogathajtó bajnokság is lesz. Érdemes megismerkedni egy 2000 fő alatti lakossággal 
rendelkező kisalföldi település jószívű, jólelkű lakóival.  
 
Illyés Miklós: Elhangzott egy javaslat a bizottági ülésen, hogy az összeget 750.000 Ft-ra emelje meg a 
Képviselőtestület. Nem határozott róla a bizottság, Polgármester úr nem volt ott, így nem tudott erre reagálni. 
Felmerült, hogy nem lehet-e testvérvárosi kapcsolatot kialakítani a községgel? Valamelyik rendezvényünkre meg 
lehetne-e hívni őket? A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Jó ötlet, hogy adjunk minél többet, de legyünk azért mértéktartóak és arányosak. A „Jó tett 
helyébe jót várj” mondásban ugyan az arányok nincsenek benne, de mi tartsuk ehhez magunkat és „addig tudunk 
nyújtózkodni, amíg a takarónk ér”. A partneri kapcsolatok biztosan fent maradnak, hiszen már megbeszéltünk egy 
következő találkozót, ami itt lenne Ferencvárosban, és egy parlamenti látogatást is kilátásba helyeztünk.  
 
Formanek Gyula: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 92/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
102/2013. (IV.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét és elismerését 
fejezi ki Nagyszentjános Község Önkormányzatának és lakóinak, akik önzetlenül segítséget nyújtottak 2013 
márciusában bajban ragadt embertársaiknak, köztük a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak 
és kísérőiknek. 
Határidő: 2013. április 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
103/2013. (IV.25.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ Nagyszentjános Község Önkormányzata részére átad 500.000.- Ft-ot játszótér építése céljából és jóváhagyja 
a 92/2013. számú előterjesztés mellékletét képező szerződést. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
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dr. Bácskai János: Köszönöm a gyors és konstruktív ülésmenetet. Remélhetőleg minden kolléga értesül az 
önkormányzat által szervezett kulturális programokról. Az Ferencvárosi Művelődési Központtól megkaptuk a 
hétvégi két programsorozat szórólapját. Kérem, hogy jöjjenek el és terjesszék minél szélesebb körben. Minden 
ilyen rendezvényünk ingyenes, nagyon jól lehet szórakozni. Hat hétvégén keresztül lesz mindig olyan kulturális 
esemény, amire érdemes eljönni. Kérem, segítsenek Ferencváros kulturális image-ének megteremtésében. 
2013. május 9-én találkozunk a következő képviselőtestületi ülésen. Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi 
ülést 15.20 perckor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


