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

2013. augusztus 26-án 9.00 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: 
dr. Nagy Hajnalka jegyző,  
dr. Szabó József aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, Cselényi Erzsébet, Hajdu Erika, Halmai András, dr. Hosszú Károly, Hurták Gabriella, 
Madár Éva, Mihályi György, dr. Mizsák Ildikó, Németh Lilla, dr. Ódor Éva, Rapay-Kósa Eszter, Szilágyi Imre, dr. 
Szinyei László, Szűcs Balázs, Temesiné Apollónia Aranka, T. Zuggó Tünde, Megyeri Csaba, Koór Henrietta, Dr. 
Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának vezetője, dr. 
Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Csonka Gyula – Ferencvárosi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fuxreiter Róbert – IX kerületi Rendőrkapitánya, Ferenczy Lászlóné – 
Gazdasági Bizottság külsős bizottsági tagja, Chernel Etelka – Részönkormányzat külsős bizottsági tagja, Nagy 
Anikó. 
 
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 9.05 perckor megnyitom. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk 
a napirend elfogadásáról. 
 
183/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 

156/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
155/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 

151/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése 

158/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására 

154/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása 

160/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint  II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 

152/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára 

159/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 

157/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Javaslat a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására 

149/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Javaslat Bp. IX., Gát u. 2-6. szám alatti 19,7 m2 és 30,4 m2 alapterületű helyiségek felújításával kapcsolatos 
döntésre 

162/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása 

146/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
13./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel 

148/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
14./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése 

147/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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15./ SHIRAZ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
VVKB 226/2013. (VII.04.) sz. határozata ellen 

150/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárás keretén belül meghozott döntés ellen 

153/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ Önkormányzati hatósági ügyek 

145/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
    
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat 
elbírálása 

156/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, meghallgatta a jelölteket. Illyés 
Miklós elnök is el fogja mondani, hogy a bizottság milyen döntésre jutott. A jelöltek meghallgatása és a tények 
ismerete alapján a „B” változatot kérem támogatni. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága meghallgatta az Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói pályázatára beérkezett 6 jelölt közül azt a 4 személyt, aki megfelelt a kiírásnak. A 4 jelöltről szavazott a 
bizottság és egy jelöltet támogatott is, de a „B” változatot javasolta elfogadásra, ami azt jelenti, hogy 
eredménytelennek tekinti a kiírt pályázatot és egy új pályázatot fog kiírni előreláthatóan 2 évre. 
 
Csárdi Antal: Eddigi hagyományainkhoz híven szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy hallgassuk meg a 
jelölteket. 
 
Formanek Gyula: Úgy tudom, hogy a jelöltek nincsenek itt, hiszen az elnök úr mondta, hogy eredménytelennek 
javasolta a bizottság a pályázat kiírását.  
 
Csárdi Antal: Amennyiben a Képviselő-testület ugyanazt a határozati javaslatot fogja támogatni, mint a Humán 
Ügyek Bizottsága, akkor azt látjuk, hogy a Képviselő-testület megbízza Tóth Bettyt, hogy megbízott vezetőként 
irányítsa az intézményt. A 2001. évi CI. törvény alapján minden költségvetési szerv vezetőjének rendelkeznie kell 
egy APBE kódjelű tanfolyammal, amit 2 évente meg kell újítani. Tóth Betty rendelkezik ezzel a tanfolyammal? 
 
dr. Nagy Hajnalka: A közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető 
beosztás ellátását a képesítési előírások kapcsán az 1/2000. (I.14.) sz. NKÖM rendelet határozza meg, hogy 
milyen feltételrendszerrel lehet valakit megbízni, ennek a jelölt megfelel. 
 
Kassab Adonis képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 156/2013. számú előterjesztés „B” határozati 
javaslatáról. 
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184/2013. (VIII.26.) sz. 
Határozat 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt magasabb vezetői 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot 
ír ki, 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra –a folyamatban lévő peres eljárásra tekintettel. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló magasabb 
vezetői pályázat kiírásáról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
továbbra is az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az igazgató-helyettes 
látja el az intézményvezetői feladatokat, az új igazgató megbízásáig, de legkésőbb 2014. április 15. napjáig. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

155/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Szűcs Balázs: Nincs. 
 
Pál Tibor: A Képviselő-testület számára szeretném világossá tenni, hogy nem a mostani előterjesztéssel van 
problémánk, hanem az eredeti pályázattal. Eredetileg a Főváros erre a 6 milliárd forintra két pályázati célt jelölt 
meg, amit később kibővített két új céllal, amire most pályázunk. Az első kettő a lakáskomfortfokozat-javítás és a 
közműfejlesztés. Később a Főváros már csak a két új célra írt ki pályázatot, amire beadtuk mi is a pályázatunkat. 
Az a problémánk, hogy a pénzt ilyen célokra akarja a Főváros fordítani, ezért minden ehhez csatlakozó 
előterjesztést nem tudunk támogatni. Azt a pénzt, amit lakások elidegenítéséből szed össze a város, - és 
szükség volna arra, hogy a körút mentén levő több mint 1500 komfort nélküli lakást felújítsunk – parkok és terek 
felújítására költik. Nem azt vitatom, hogy szükség van-e a Nehru part felújítására, hanem azt vitatom, hogy ebből 
a forrásból kell-e ezt megvalósítani, mert szerintem nem. Az előző képviselő-testületi ülésen Polgármester úr azt 
mondta, hogy a Nehru part felújítása sok ember komfortérzetét javítja, amivel tökéletesen egyetértek, csak meg 
kellene kérdezni azokat, akik ma még olyan lakásban laknak, hogy nincs bent fürdőszoba, WC, hogy az ő 
komfortérzetüket mennyire javítja a Nehru part felújítása abból a pénzből, amiből az ő lakásukat lehetett volna 
felújítani. Ez egy nagyon rossz elgondolás. Világosan látszik, hogy nem lesz több ilyen alap a Fővárosban, mert 
lakáseladásból ekkora összeg nem fog képződni, ezért ezt az előterjesztést nem tudjuk támogatni. 
 
dr. Bácskai János: Nyilván tudja képviselő úr, hogy melyek azok a fórumok, ahol ezt a hozzászólást meg lehet 
tenni, mindenesetre minden ferencvárosi polgár pontosan fogja tudni, hogy a politikai érdek mikor és miért írja 
felül a helyi ferencvárosi érdekeket, hogy Ferencváros épüljön, szépüljön, ez kinek és mikor áll érdekében. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 155/2013. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
185/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett „A) Közterületek komplex megújítása” programcímű „Bakáts-projekt” 
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pályázata tekintetében hozott 175/2013. (VI. 06.) számú határozatának 1.b. pontját úgy módosítja, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Bakáts tér (HRSZ 36930/2), Bakáts utca (HRSZ 36946, 37018, 37096), Tompa 
utca Bakáts tér és Ferenc körút közti rész (HRSZ 36889), Ráday utca Bakáts utca és Boráros tér közti rész 
(HRSZ 36931), Közraktár-Bakáts utca csomópont (HRSZ 37062) valamint a Bakáts tér 9. fsz. I. (HRSZ 
36888/0/A/2) a pályázat keretében történő felújítására. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
186/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros 
Önkormányzata által meghirdetett „B) Közösségi célú városrehabilitációs programok” programcímű pályázata 
tekintetében nyilatkozik,  
a./ hogy a pályázaton „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori kávéház kialakítása” címmel részt kíván venni és 
hogy az érintett ingatlanok nem állnak kerületi tulajdonban. 
b./ hogy nyertes pályázat esetén költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges 3 millió forintos önrészt, 
melyet nyilatkozatuk értelmében a Boldogasszony Iskolanővérek vállalják. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

-felhatalmazza a Polgármester urat, a Boldogasszony Iskolanővérekkel a pályázati önrészre vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
-felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés következő módosításakor a Boldogasszony 
Iskolanővérek pályázati önrészének költségvetésbe való beépítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

Határidő: következő költségvetés-módosítás 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 

151/2013. 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 a javaslatot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
187/2013. (VIII.26.) sz.   

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1./ a 45/2009. (II.04.) és a 14/2013. (I. 31.) számú határozatait figyelembe véve úgy dönt, hogy a Budapest, IX. 
kerület 38229/9 helyrajzi számú, 1873 m2 alapterületű, kivett közút művelési ágú, a Magyar Állam tulajdonában 
lévő ingatlant ingyenesen tulajdonba kívánja venni. 
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. 
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3./ a tulajdonba adással felmerülő valamennyi költséget vállalja.  
4./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy az MNV Zrt-vel a szerződést az Önkormányzat nevében megkösse. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester   

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése 

158/2013. 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 tárgyalta, de a Képviselő-testület bölcsességére bízza a döntést, mert 
az ülésen még információ hiányában voltunk.  
 
Csárdi Antal: A Gazdasági Bizottság ülésén is elmondtam, amit most fogok mondani. Mivel ez egy bérleti 
szerződéssel rendelkező ingatlan, hozamszámításon alapuló értékbecslés is készült, ami 10%-os hozammal 
számol. Sem a bizottsági ülésen, sem azóta nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy ez a 10% miért ennyi, 
amikor a jegybanki alapkamat 4% és csökkenőben van. Mi indokolja azt, hogy Ferencváros Képviselő-testülete 
ilyen hozamelőnyt biztosítson egy beruházónak? Amennyiben egy 5%-os hozammal számolok, - ami mindig 
magasabb, mint a 4%-os jegybanki alapkamat - akkor ezen ingatlanok értéke: 72 950 000 Ft, illetve 43 300 000 
Ft. További problémaként merült fel a bizottsági ülésen is, hogy az értéknövelő beruházások értéke nem számla 
alapján, hanem az értékbecslés részeként csak becsülve lett, ami szerintem elfogadhatatlan, főleg akkor, amikor 
a két felújítás összértéke jócskán meghaladja a 20 000 000 Ft-ot. Kandolka László elnök úr nagyon finoman 
fogalmazott, mert a Gazdasági Bizottság egyik határozati javaslatot sem támogatta. Szerintem ennyiért ezt az 
ingatlant nem szabad eladni, mert nem erre szerződtünk Ferencváros lakóival. 
 
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Javaslom, hogy a „B” változatról szavazzunk először. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról, a 158/2013. számú előterjesztés „B” 
határozati javaslatáról. 
 
188/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, 
IX. Ráday u. 8. földszint I. és földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó 
elidegenítési tilalmat nem törli, Bérlő vételi kérelmét elutasítja, a helyiségek elidegenítéséhez nem járul hozzá.” 

 
                                (7 igen, 4 nem, 5 tartózkodás.) 
                  Martos Dániel képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A Képviselő-testület elutasította a „B” határozati javaslatot, tehát az „A” határozati javaslatot 
teszem fel szavazásra, Polgármester úrtól várok segítséget, hogy az elidegenítési árat határozza meg.  
 
Csárdi Antal (ÜGYREND): Javaslom, hogy a földszint I. sz. alatti ingatlant 73 000 000 forintos vételárral adjuk el, 
valamint a földszint II. sz. alatti ingatlanra 43 500 000 forintos árat javaslok. 
Formanek Gyula: Pontok szerinti szavazást fogok előírni, hiszen a 2. és 3. pontban feltehetőleg különböző 
értékek fognak szerepelni. Először Csárdi képviselő úr javaslatáról fogunk szavazni. 
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dr. Bácskai János: Megmondják a jogértő kollégák, hogy mennyire szabályos egy ügyrendi szavazás előtt 
számokról beszélni. Az „A” határozati javaslat 2. pontjában 15 000 000 forintról, 3. pontban 47 500 000 forintos 
összegről kérek majd szavazást. Természetesen először Csárdi képviselő ügyrendi javaslatáról szavaz a 
Képviselő-testület. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 158/2013. számú előterjesztés „A” határozati javaslatának 1. pontjáról, 
az elidegenítési tilalom törléséről. 
 
189/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, 
IX. Ráday u. 8. földszint I. és földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó 
elidegenítési tilalmat törli.” 

    (4 igen, 2 nem, 11 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Tehát a földszint I. és földszint II. sz. alatti helyiségek elidegenítését nem szavazta meg a 
Képviselő-testület, ezért a többi pontról nem kell szavazni. 
 
 
5./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására 

154/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 154/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
190/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ hozzájárul a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága használatában lévő 
Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. szám alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének vonatkozásában a 
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal 2014. augusztus 31. napjáig kötött, határozott 
idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel, 2013. augusztus 31. napjával történő megszüntetéséhez. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Budapest, IX. kerület Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan korábban Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium által használt 265,95 m2 alapterületű részére vonatkozóan a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vagyonkezelői jogát 2013. október 01-től megszűnteti. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ a Budapest, IX. kerület Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan korábban Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium által használt 265,95 m2 alapterületű részét közfeladata ellátása céljából 2013. október 1. 
napjától kezdődően határozatlan időre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába adja a 
Budapesti IX. Tankerület elhelyezésnek biztosítása céljából. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ 2013. október 1. napjától kezdődően jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a 
Budapesti IX. Tankerület általa jelenleg használt, a 154/2013 számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a 
Polgármesteri Hivatal leltárban szereplő ingóságok ingyenes használatának biztosítását. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (14 igen, 0 nem, 3 tartózkodik) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása 

160/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Végre egy olyan előterjesztést tárgyalhat a Képviselő-testület, amire azóta várunk, amióta az 
Aszódi úti lakótelepen nincs posta. Mindenki kap szót, ha megnyomja a gombot, Hidasi képviselőt is megkérem, 
ha jó ötleteit meg akarja osztani, akkor kérjen szót mindenki örömére és szórakoztatására. Azt gondolom, hogy a 
József Attila-lakótelepen kialakított, és létrehozott rendőrörs után ez a második olyan jótétemény az Aszódi úti 
lakótelepen élők számára, amire elég régóta várnak. Ez a postai fiók megjelenése, mint új szolgáltatás, nagyban 
javítani fogja az ott élők életminőségét. Olyan kérésüknek teszünk eleget, ami a sorba illeszkedik, és ennek 
remélhetőleg nincs vége, további kéréseiket is tudjuk majd teljesíteni, ha a megfelelő forrás és eszközállomány a 
rendelkezésünkre áll. Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy szavazzák meg, hogy minél előbb megnyílhasson a 
posta. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 160/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
191/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ hozzájárul a 38239 hrsz-ú, a Bp. IX. ker. Gyáli úti 17-19. szám alatt működő Merényi Gusztáv Kórház 
területén lévő 22,1 m2 alapterületű helyiség, önkormányzat által történő bérbevételéhez. Felhatalmazza a 
Polgármester urat, hogy a 160/2013. számú előterjesztésben foglalt tartalmi elemekkel a bérleti-, és üzemeltetési 
szerződést aláírja. 
A bérlet- és üzemeltetési díj fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének, önkormányzati 
szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások 3201 sora biztosítja. 
Határidő: 2013. szeptember 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Bp. IX. ker. Gyáli úti 17-19. szám alatt lévő, az Önkormányzat által bérelt helyiségben az Aszódi úti 
lakótelepen élők számára postát kíván kialakítani és működtetni. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a postahelyiség felújításával kapcsolatos költségek költségvetési rendeletbe 
történő beépítéséről annak soron következő módosításakor gondoskodjon. 
Határidő: 2013. szeptember 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ jóváhagyja a Magyar Posta és a Ferencvárosi Önkormányzat között kötendő „Közreműködői szerződés postai 
és egyéb tevékenység ellátására” tárgyú, a 160/2013 számú előterjesztés 1 számú mellékletét képező szerződés 
megkötését. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ a postai feladatok ellátásával összefüggésben a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel meg kívánja emelni, 
és felkéri a Polgármester urat, hogy az erre vonatkozó SZMSZ módosítás előkészítésről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint  II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 

152/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Varga József alpolgármester elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság 131 500 000 forintban javasolja kiírni a pályázatot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról, a Ferenc krt. 39. földszint II. szám alatti helyiség vonatkozásában 131 500 000 forint eladási árral. 
 
192/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint II. (hrsz: 37532/0/A/2) 
szám alatti helyiség nyilvános pályázat lefolytatásával történő értékesítéséről. 
2./ úgy dönt, hogy az 1. pontban körülírt üres helyiség legkisebb elidegenítési árát 131 500 000 Ft-ban határozza 
meg. 
3./ felkéri Polgármester urat, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje, amennyiben szükséges hiánypótlási 
felhívásokat küldjön ki, és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára 

159/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy támogassák az előterjesztésben szereplő támogatási összegeket. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 159/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
193/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beregszászi Római Katolikus Egyházközség részére 200.000 Ft támogatást nyújt a 3423-as költségvetési sor 
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terhére a templom körüli Közösségi Ház és Park kialakítása céljából, és felkéri Polgármester urat a támogatási 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
194/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola részére 200.000 Ft támogatást nyújt az iskola felújítása 
céljából, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
195/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hegyesi 
László részére 100.000 Ft támogatást nyújt Szervátültettek Világbajnokságán való részvétele céljából, és felkéri 
Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
196/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Medicopter Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt eszközbeszerzés céljából, és felkéri Polgármester urat 
a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
197/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hópihe 
Gyermek Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt eszközbeszerzés céljából, és felkéri Polgármester Urat a 
támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
 
198/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Királyhelmec 
Város Önkormányzata számára, a 2013-as Bodrogközi Kulturális Fesztivál és Királyhelmec Város Napjának 
megrendezéséhez 600 000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2013. évi költségvetés 3423. sz. „testvérvárosi 
kapcsolatok” költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
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Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
199/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 139/2013 (V. 16.) számú határozatát visszavonja. 
2./ a Vajdasági Ifjúsági Fórum részére 150.000 Ft támogatást nyújt XI. Vajdasági Szabadegyetem 
megrendezésére, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
200/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
-a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság azon döntését - VVKB. 236/2013. (VII.18.) 
számú határozat-, mely szerint a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2013. évi működési költségeihez 1.300.000,- 
Ft összegű támogatást nyújt a 3203. „városfejlesztési, városgazdálkodási és közbiztonsági egyebek” 
költségvetési sor terhére jóváhagyja, az alábbiak szerint: 

- közüzemi költségek 50.000,- Ft 
- telefon, internet költség 75.000,- Ft 
- GPRS költség (rendszámfelismerő, BM online 

kapcsolat a lekérdezéshez) 
65.000,- Ft 

- üzemanyag költség 600.000,- Ft 
- egyéb költségek 

(működési költség, iroda fenntartási költsége, 
járőrautók fenntartása [biztosítás, gépjárműadó, 
javítási és karbantartási költségek, vizsgáztatás, 
eredetiség vizsgálat, autógumi, stb.] irodaszer, 
postaköltség, könyvelési költség) 

510.000,- Ft 

-felkéri a Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására 

157/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Varga József alpolgármester visszajött az ülésterembe. 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága némi vita után támogatta az új szerződés módosítását. 
 
 



12 
 

Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 157/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
201/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével a 157/2013 számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
közszolgáltatási szerződés megkötését. 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (12 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására 

149/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 149/2013. sz. előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
202/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító okiratának 

módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 202/2013. (VIII. 26.) 
határozatával a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
11. Alaptevékenysége és alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 
Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben illetve a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolásai feladatainak ellátásáról. 
 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

2. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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11./ Javaslat Bp. IX., Gát u. 2-6. szám alatti 19,7 m2 és 30,4 m2 alapterületű helyiségek felújításával 
kapcsolatos döntésre 

162/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Jól láthatóan két olyan helyiség felújításáról van szó, amelyek a kölcsönös megértés és 
csere jegyében használhatóvá válnak ezáltal. A Szent Vince Plébánia és a Ferencvárosi Komplex Óvoda, 
Általános Iskola is egy olyan helyiséghez jut, amit jól tudnak hasznosítani a közeljövőben. Kérem, támogassák a 
forrásigényt. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
203/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ jóváhagyja, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a 2795 srsz. költségvetési sor terhére a 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola jelenleg a templomhoz tartozó, de engedéllyel átadott I. emeleten 
lévő 19,7 m2 és 30,4 m2 alapterületű helyiség (előtér, szoba) a 162/2013. sz. előterjesztés mellékletében felsorolt 
felújítási, átalakítási munkákat – melynek összege 1.394.531 Ft – finanszírozza és elvégezze.  
2./ az 1. pontban leírt munkák akkor kezdhetők meg, ha a Szent Vince Plébánia írásban nyilatkozik, hogy  

-a két helyiségben a 162/2013. sz. előterjesztésben felsorolt egyéb munkákat saját költségén 
elvégzi.  
-biztosítják a felújítás, átalakítás időtartama alatt az iskola zavartalan működését. 

Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása 

146/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan támogatta mind a két intézmény Alapító Okiratának 
módosítását. Nagyrészt telephelyek változtatásáról, a Manólak férőhely bővítéséről van szó. A Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratában a pszichiátriai alapellátás került 
törlésre. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2013. sz. előterjesztés Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának módosításáról szóló normatív 
határozati javaslatáról. 
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204/2013. (VIII.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében bekezdése alapján az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 332/2005. (X. 04.) 
számú határozattal megalkotott, a 23/2006. (I. 17.) számú határozattal, a 244/2007. (X. 03.) 
számú határozattal, a 398/2008. (XII. 03.) számú határozattal, a 239/2009. (IX. 02.) számú 
határozattal, a 17/2011. (I. 19.) számú határozattal, a 111/2011. (IV. 06.) számú határozattal, a 
292/2011. (X. 05.) számú határozattal, valamint a 335/2011. (XI. 09.) számú határozattal, 
valamint a 204/2013. (VIII. 26.) számú határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbi 
egységes szerkezetben adja ki a törzskönyvi bejegyzés hatályával.”  

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

„4. Telephelyei: 

1098 Budapest, Pöttyös u. 11. 
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B fsz. 
1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 
1091 Budapest, Üllői út 69. 
1097 Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró 
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 
1092 Budapest, Knézich u. 17. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1098 Budapest, Toronyház u. 11 
1098 Budapest, Friss u. 5. 
1097 Budapest, Ecseri út 19. 
1092 Budapest, Ferenc krt. 8. 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.”  

Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14. Alaptevékenysége: 

-Étkeztetés (Szt. 62. §) 
-Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §) 
-Családsegítés (Szt. 64. §)  
-Utcai szociális munka (Szt. 65/E) 
-Nappali ellátás (Szt. 65/F) 
-Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)  
-Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 39. §) 

-kórházi szociális munka 
-utcai, lakótelepi szociális munka  
-kapcsolattartási ügyelet 

-gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)” 
 

Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„16. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képezi  

 
hrsz.:   cím:  
37875                          Mester u. 19. 
38236/240/A/64  Pöttyös u. 11. 
37395     Balázs Béla u. 22/B  
37133/A/3  Berzenczey u. 26.  
37143/A/3   Üllői út 69.  
38314/2    Ecseri úti Metró Aluljáró 
38266/7   Fehérholló u. 2-4.  
36912   Knézich u. 17.  
37864/0/A/5      Mester u. 33-35.  
38236/127  Toronyház u. 11. 
38236/95   Friss u. 5. 
38236/638  Ecseri út 19. 
37459                Tűzoltó u. 23. 
36897/A/5  Ferenc krt. 8.  
37395   Lenhossék u. 24-28.” 

Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„18. Vagyon feletti rendelkezés: 

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.” 

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal a továbbiakban is hatályban vannak.  
Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
Budapest, 2013. augusztus 26. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2013. sz. előterjesztés Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló normatív határozati javaslatáról. 
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205/2013. (VIII.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 5. § tartalmi követelményeinek megfelelően a 448/2012. (XI. 
08.) számú képviselő-testületi határozattal megalkotott, a 120/2013 (V. 16.) számú, valamint a 
205/2013. (VIII. 26.) számú határozattal módosított Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központra vonatkozó Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetben adja ki a törzskönyvi 
bejegyzés hatályával.” 

 

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

„Költségvetési szerv telephelyei:  
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
1095 Budapest, Gát u. 6. 
1097 Budapest, Thaly K. u. 17.  
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.  
1095 Budapest, Mester u. 67. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
1098 Budapest, Napfény u. 3. 
1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 
1096 Budapest, Vendel u. 10.” 

 
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal a továbbiakban is hatályban vannak.  
Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
Budapest, 2013. augusztus 26. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  

       (16 igen, egyhangú) 
                   Hidasi Gábor képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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13./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel 
148/2013. 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. A bizottság támogatta. Kérem, szavazzunk a 148/2013. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
206/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata úgy dönt, hogy  
1./ az Esély Közösségi Egyesülettel megkötött feladat-ellátási szerződést a 148/2013. számú előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint módosítja.  
Határidő: 2013. augusztus 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármester urat a 148/2013. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosított feladat-
ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
                                  Hidasi Gyula képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése 

147/2013. 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. A bizottság támogatta. Kérem, szavazzunk a 147/2013. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
207/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány által készített szakmai beszámolót, amiben a Félutas Kiléptető 
Lakásprogram alakulását mutatták be a Ferencvárosi lakásra vonatkozóan.  
Határidő: 2013. augusztus 26.   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2. a 147/2013. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerint Együttműködési megállapodást köt a Sorsunk és 
Jövőnk Alapítvánnyal Budapest IX. ker. Liliom u. 54. III. em. 28. szám alatti önkormányzati lakás használati 
jogának további 5 évre szóló átadására. 
Határidő: 2013. szeptember 15.   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3. felkéri a Polgármester urat az Együttműködési megállapodás aláírására.  
Határidő: 2013. szeptember 15.   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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15./ SHIRAZ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 226/2013. (VII.04.) sz. határozata ellen 

150/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Martos Dániel: A bizottság elutasította a fellebbezést, ezt javasolja a Képviselő-testület számára is. 
 
Görgényi Máté: Kaptunk „jogi kiokosítást” ez ügyben, tanácsolom, hogy most is kérdezzük meg a jogászokat. 
 
dr. Nagy Hajnalka: Jogászként annyit mondanék, hogy a bizottság a fellebbezést nem tárgyalta. Az 
alaphatározatot meghozta, ezt követően a tulajdonosi joggyakorló a Képviselő-testület, ebben a kérdéskörben. A 
Képviselő-testület a döntéshozatalra jogosult a fellebbezés ügyében. 
 
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy Szabó József aljegyző úr nem szólalt fel, azt a választ kaptuk akkor, hogy 
a Képviselő-testületnek nincs jogalapja és hatásköre ezt a fellebbezést elfogadni. 
 
Martos Dániel: Kicsit korán van még, ha a SHIRAZ Kft. kérelménél tartunk, akkor bizottsági elnökként a „C” 
határozati javaslatot javasolnám elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Formanek Gyula: Végre eljutottunk odáig, hogy a „C” határozati javaslatot támogatja a bizottság. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 150/2013. számú előterjesztés „C” határozati javaslatáról. 
 
208/2013. (VIII.26.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SHIRAZ 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 21.) felülvizsgálati kérelmét elutasítja, a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 226/2013. (VII.04.) sz. határozatát helyben hagyva a 
450.800,-Ft közterület-használati díjtartozást nem csökkenti, és nem engedélyezi a részletfizetést. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: A nyílt ülést bezárom, zárt ülést rendelek el. 
 
Az 16-17. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 209-211/2013. (VIII.26.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatók. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 9.50 perckor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 


