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

2013. október 3-án 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, 
Kassab Adonis, 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. Enyedi Mária, Hajdu Erika, dr. Hosszú Károly, dr. Kasza Mónika, Madár 
Éva, Mihályi György, dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Ódor Éva, Pál József, Puskás László, dr. 
Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, Temesiné 
Apollónia Aranka, dr. Tomosószkiné dr. Kovács Györgyi, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának vezetője, Csonka 
Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fuxreiter Róbert – IX kerületi Rendőrkapitánya, 
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, 
Gedeon Andor – FESZGYI igazgatója, Vörös Attila – FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay János – 
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, dr. Nagy 
Attiláné – külsős bizottsági tag, Mechler András - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft., Czakóné Dobó 
Krisztina – FIÜK intézményvezetője, dr. Vabrik Györgyi, Simon Eszter, Krichenbaum Ferencné. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Kérem képviselőtársaimat, jelentkezzenek be, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 15.04 perckor megnyitom. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Hidasi Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni és jelezni szeretném, hogy a mögöttem ülők is szeretnének szót 
kapni a Képviselő-testület ülése előtt, a Bakáts térrel kapcsolatban szeretnének 2 percet kérni. 
 
Csárdi Antal: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Formanek Gyula: Kérem, hogy a FESZOFE Kft. igazgatója is szólhasson napirend előtt. 
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dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
212/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

142/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: HÜB, Illyés Miklós elnök 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi építmény- 
és telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről 

169/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

182/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása 

181/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotására 
164/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására 

167/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása 

165/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiségek 
elidegenítési ügye  

180/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Elővásárlási jog gyakorlása 

184/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Javaslat átjátszó állomásának elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre 

166/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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12./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
175/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának 
elfogadása 

176/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára 

172/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról 

188/2013., 188/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és 
földszintjén 

189/2013., 189/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat 
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása 

178/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás 

187/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
19./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése 

168/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
20./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására 

177/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
21./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződés 

186/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
22./ Önkormányzati hatósági ügyek 

174/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
    
Formanek Gyula (ÜGYREND): A IX. kerület volt alpolgármestere elhunyt és az ezzel kapcsolatos előterjesztést 
szeretném, ha sürgősséggel tárgyalná a Képviselő-testület. Kérem, hogy vegyük napirendre az előterjesztést. 
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dr. Bácskai János: Javaslom, hogy a 190/2013. sz. – ”Sürgősségi javaslat Önkormányzat által történő saját 
halottá nyilvánításra” című – előterjesztést vegye fel a Képviselő-testület napirendjére a meghívó szerinti 22. 
napirendi pont elé. Kérem, hogy szavazzunk az így módosított napirendről. 
 
213/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

142/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: HÜB, Illyés Miklós elnök 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi építmény- 
és telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről 

169/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

182/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása 

181/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotására 
164/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására 

167/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása 

165/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiségek 
elidegenítési ügye  

180/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Elővásárlási jog gyakorlása 

184/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Javaslat átjátszó állomásának elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre 

166/2013. sz. előterjesztés  
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Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

175/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának 
elfogadása 

176/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára 

172/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról 

188/2013., 188/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és 
földszintjén 

189/2013., 189/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat 
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása 

178/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás 

187/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
19./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése 

168/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
20./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására 

177/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
21./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződés 

186/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
22./ Sürgősségi javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 
 190/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 

174/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gyula: Az Aszódi lakótelepen lévő hajléktalan szálló kialakítása után rengeteg ígéret elhangzott az ott 
lakók számára, hogy folyamatos járőrözés lesz, a közbiztonság nem fog romlani, javulni fog. A lakók ennek 
ellenére nem érzik ezek megvalósulását, nem tudják, hogy az ígéreteket mikor fogja az önkormányzat betartani. 
 
Pál Tibor: Köszönöm, hogy a kért tájékoztatót elkészítette a hivatal. Tegnap a Humán Ügyek Bizottságának 
ülésén szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a tegnapi naptól a ferencvárosi lakosok tüdőgondozói ellátása már 
nem az Óbester utcában történik, hanem átkerült a VIII. kerülethez. Nagyon részletes a tájékoztatás, ebből 
világosan kiderül a számomra, hogy ez a feladat nem önkormányzati, hanem állami. Megkeresték korábban az 
önkormányzatot, és itt le van írva milyen párbeszéd történt. Nagyon sajnálom, hogy korábban erről nem 
beszéltünk sem bizottsági, sem képviselő-testületi ülésen. Szerintem érdemes volna megvizsgálni, hogy ezt a 
tüdőgondozói feladatot a Gyáli úti szakrendelőben el lehetne-e látni, van elég üres hely, és örülnének az ott élők 
a tüdőgondozónak is, ha már trafik, posta is van. Arra kérem Polgármester urat, hogy nézzük végig a 
költségvetés második fordulójáig, hogy ezt az állami feladatot esetleg a Gyáli úton meg lehet-e oldani. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk arról, hogy 2 perces hozzászólást biztosít a Képviselő-testület Bakáts tér 
ügyében a jelenlévő ferencvárosi polgárok képviselőjének. 
 
214/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzászólást 
biztosít Krichenbaum Ferencné részére. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

            (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Krichenbaum Ferencné: Sajnálattal hallottuk, hogy a pályázat eredménytelen lett, előbb készültünk eljönni, 
hamarabb született döntés. A Főépítész úrnak szeretném átadni a 87 aláírást, ami a projekt kis részével 
foglalkozik. Mivel úgy néz ki, hogy a Nehru projekt sikeres pályázat volt, ezzel egyidejűleg szeretném kérni, hogy 
a kutyatulajdonosok nevében még a tervezési időszakban lakossági fórumot, véleménynyilvánítási lehetőséget 
biztosítsanak. Sajnos a Markusovszky téren megtervezett kutyafuttató tervezője az életben kutyát közelről még 
nem látott. Célszerű lenne a Nehru parkba tervezett „csodafuttató” előtt megkérdezni a tulajdonosok véleményét 
is. 
 
dr. Bácskai János: „Nyitott kapukat döngetnek” kedves ferencvárosi lakótársaink. Amit átadott Főépítész úrnak, 
ez is annak a nyilvánosságnak és fórumnak a része, amit meghirdettünk a Ferencváros Újság hasábjain, hiszen 
bárki, bármikor megteheti a javaslatát minden pályázattal kapcsolatban. Ha eljön a megfelelő pillanat, akkor 
fórumot is szervezünk, de addig is várjuk az összes javaslatot mindenféle diszkrimináció nélkül (kutyások-nem 
kutyások, dohányosok-nem dohányzók), mindenfajta nemre, fajra, felekezetre, korra, nemre tekintet nélkül. 
 
Csárdi Antal: Ferencváros Képviselő-testülete 2013. június 6-án a következő határozatot fogadta el: 
„Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal 
2013. augusztus 1-jével megköti az előterjesztéshez kiküldött megállapodást a kerületi parkolási feladatok 
ellátására vonatkozólag.” Azóta több hónap eltelt, október elejét írunk, és ma felelős döntéshozók nem tudnak 
semmit. Ennek fontosságát már sokszor tárgyaltuk, nem kívánom ismételni magamat, arra kérem Polgármester 
urat, hogy az SZMSZ 19. §-a alapján nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testület tagjainak az ügy állásáról. 
 
dr. Bácskai János: Annyit szeretnék kérni Képviselő úrtól, hogy legközelebb a teljes határozatszöveget olvassa 
végig, mivel az is benne van, hogy ha nem, akkor mi a helyzet, és most ez áll fent. 
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Hidasi Gábor: A Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén szerepelt egy előterjesztés, ”Üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül” címmel. Átolvasva nagyon rossz irányba kezdünk menni, 
remélem nem lesz tendencia, hogy pályázat nélkül adunk helyiségeket bérbe. Meglepődve tapasztaltuk, hogy 
nem érkezett az egyik Ecseri úti pavilonról semmilyen tájékoztatás, hogy milyen módon került egy „trafikmutyi” 
győztes tulajdonába. A bizottságban kértünk tájékoztatást arról, hogy pályázat nélkül hogyan kaphat helyiséget 
Ferencvárosban. Kérem Polgármester urat, hogy a Képviselő-testület ülésének végére kapjunk betekintést, hogy 
milyen pályázattal, milyen elbírálással, ki és milyen módon kapta meg ezt a helyiséget. 
 
dr. Bácskai János: Nem szokásom kommentálni a napirend előtti felszólalásokat, de látva Rendőrkapitány urat, 
már lassan az elvezettetés hangnemét véltem felfedezni a „Képviselő-testület ülésének végéig azonnal” 
esetében. Olyan állítások hangzottak el, – nézem a hivatali kollégák arcát, mindenki hüledezik, senkinek 
semmilyen információja nincs – amivel kapcsolatban remélhetőleg Képviselő úr rendelkezik információkkal. Elég 
ultimátumszerűen hangzik, hogy „ülés végéig”, azt gondolom, hogy meg tudja várni annak rendje és módja 
szerint az idejét, hogy ehhez az információhoz hozzájussunk, mert én is kíváncsi vagyok az esetre. Az ilyen 
„mende-mondákat” nem szeretem, ez a „névtelen bejelentés” kategóriája nálam.  
 
Formanek Gyula: A FESZOFE Kft. igazgatója egy önkormányzatot, illetve kerületet érintő lényeges eseményről 
szeretné tájékoztatni a képviselőket. 
 
Sebők Endre: Tisztelt Képviselő asszony, Képviselő urak és jelenlévők! A téli közfoglalkoztatás Ferencvárost 
érintő momentumáról szeretnék beszámolni. Országos szinten több százezer ember jut a téli közfoglalkoztatás 
keretében munkához, és így Ferencvárosban 700 fő közfoglalkoztatása kezdődik meg 2013. november 1-jével, 
400 fő normál, 300 fő hajléktalan közfoglalkoztatását kezdjük meg. Egyszerre, egy időben ez a létszám csak egy-
két hónapig fog így dolgozni, mert ez egy oktatással, képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási program, 2013. 
november 1 - 2014. április 30. fog tartani. Úgy gondolom, hogy most sincs túl sok gond Ferencváros 
köztisztaságával, de szeretném, hogy még hatékonyabban és naprakészebben tudjon működni.  
 
dr. Bácskai János: Remélem minél több ilyen jó hírrel tudunk szolgálni a kerület lakói számára. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.  
 
Az 1. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 215/2013. (X.03.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Folytassuk a nyílt ülést a 2. napirendi ponttal.  
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Csárdi Antal képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága a szakterületét illetően átnézte a költségvetést. Pár kérdés felmerült, 
de gondolom, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke ismerteti majd. A Ferencvárosi 
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Intézményüzemeltető Központtal kapcsolatban, az önkormányzat szakmai ráfordításaival, a tüdőgondozóval 
kapcsolatban merült fel kérdés. A bizottság támogatta és javasolja a kifüggesztést. 
 
Csárdi Antal képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta a költségvetés módosításának első fordulóját. 
Elfogadta a bizottság és támogatja a kifüggesztést.  
Többségében azt fogom elmondani, ami a bizottság ülésén felvetődött, többnyire választ is kaptunk a hivataltól, 
alpolgármester úrtól, az intézmények vezetőitől. Felvetettem, és kaptam is táblázatokat a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központtal kapcsolatban, amit köszönök. Látjuk a költségvetésben, hogy igen nagy 
intézménnyé növi ki magát, egy 950 millió forintos dologi kiadással. A táblázat bemutatja, hogy mire fordítódik ez 
az összeg. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy gondoljuk végig, szerintem ezt az összeget a 
költségvetésben megosztva kellene megjeleníteni, mert így egyben nagyon nagy összeg. Tisztán kellene látni, 
hogy mennyi, ami tisztán rezsire, felújításra, karbantartásra fordítódik, és mennyi az intézmény önálló 
működésének a költsége. Tegnap végignéztük, hogy a legnagyobb összeg az intézmények rezsiszámláinak 
kifizetése. Ehhez kapcsolódik az a felvetés, hogy sajnos az energiatakarékossági pályázatunk nem nyert, ez 
közel 1 milliárd forintot jelent az önkormányzat számára, ami vagyongyarapodást jelentett volna, ez kiesik a 
költségvetésből. Van egy 150 millió forintos önrész, ami átkerült az adósságrendezés miatti éves elszámolás 
vitatott kérdéseibe, jó helyre került, reméljük a második fordulóban sikerül teljesen rendezni az adósságot a 
Kormánnyal. 
Tegnap a bizottság tárgyalt egy tájékoztatót is a közterület-felügyelet vizsgálatával kapcsolatban, érdekes 
számok vannak benne. Azt látjuk, hogy végre sikerült ebben a vizsgálatban tisztázni, hogy a ferencvárosi 
közterület-felügyelet 2011. és 2012. évben mekkora önkormányzati támogatással működött, de hogy mekkora 
bevételt termel a kerékbilincsből, a közterület bírságokból, a gépkocsi elszállításból, azt a költségvetésből nem 
nagyon lehet kiolvasni. A vizsgálat alapján ez sikerült, érdekes, hogy 2011. és 2012. évben 220 millió forint körüli 
támogatást kapott a közterület-felügyelet, addig a termelt bevétele 160 millió forint. 60 millió forint szolgálja az 
egyéb feladatok ellátását, a kamerák figyelését, helyiségek őrzését. A 2013. évi költségvetés is érinti a közterület-
felügyeletet, és azt látjuk, hogy 327 millió forintos támogatás van, amiből ha levesszük az egyszeri 
beruházásokat, 283 millió forintos önkormányzati támogatást kap. Tegnap a Pénzügyi Irodától azt a választ 
kaptuk, hogy erre kb. 120 millió forintos bevétel van tervezve, ez komolyan változtatja az arányt. 150 millió 
forintos összeget nem tudunk, hogy pontosan mire fordít a közterület-felügyelet, tudjuk, hogy az elmúlt 
időszakban új feladatokat is kaptak, de hogy ez ilyen mértékű volt-e vagy sem, az további számolást megér, meg 
kell nézni az év végi adatokat. A közterület-felügyeletet sikerült most a vizsgálattal és a zárszámadással egyben 
tisztán áttekinteni, látjuk, hogy milyen számokkal dolgozik, az arány romlik. 
A parkolásnál felvetődött, ami napirend előtt már szóba került, illetve hogy egyre több parkolóhely van, amit 
kivesznek a parkolás alól, volt némi vita, hogy fizetnek–e parkolási díjat, kapunk-e valami ellenszolgáltatást. 
Ha a költségvetésben végignézünk néhány sort, akkor nagy szám jön ki, hogy mennyit fordítunk a 
városmarketing, naptár, újság és kommunikációs feladatokra. Ha megnézzük, hogy az önkormányzat szakmai 
feladatainál van 80 millió forint, ebből körülbelül 40 millió forint, ami a honlapra és egyéb médiafeladatokra 
fordítódik. A 3422. költségvetési soron egyéb rendezvényre van 30 millió forint, városmarketingre külön 5,7 millió 
forint, naptárra 4,2 millió forint, újságra 52 millió forint, kommunikációs szolgáltatásra 14 millió forint, a tévére 35-
36 millió forint egy évben. Ez összesen körülbelül 220-230 millió forintos csomagot jelent, ami az elmúlt években 
egyre nagyobbra nő, újra kellene gondolni a sorok belső tartalmát. Most a kommunikáció tartalmát nem vitatnám 
külön, mind az újság belső tartalmát, vagy a tévét, hogy mennyire felel meg a pártatlan tájékoztatásnak.  
A 4120. költségvetési sornál szerepel egy beírás, 420 millió forintos hitelfelvétel, de nincs bevezetve a 
költségvetésbe. Miért van ez külön? Talán van már erre támogatás, csak még nem érkezett meg, és ezért nincs 
átvezetve a költségvetésen? 
 
dr. Bácskai János: A közterület-felügyelet minden évben beszámol a tevékenységéről, a részletesebb számokat 
ott meg lehet ismerni, egyébként minden számadat nyilvános. 
A városmarketing összegének indokoltságáról lehet vitatkozni, azt gondolom, hogy ha a városvezetés a hivatallal 
együttműködve jól és sokat dolgozik, akkor annál még egy dolog fontosabb, hogy erről tudjanak az emberek. A 
kommunikációra elköltött összeg arányairól lehetett valóban vitatkozni, az eddigi megítélés szerint 
megelégedettséggel nyugtázzák a ferencvárosiak a kommunikációs mértéket.  
A hitelfelvétel folyamatban van, ez az éves szokásos fejlesztési hitel, 420 millió forint. Az első közbeszerzés 
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eredménytelenül zárult, most egy második van folyamatban, reméljük sikerrel zárul, 4 pályázó jelentkezett.  
 
Pál Tibor: Nem véletlenül mondtam, hogy a városmarketingre fordított összeg nagyon dinamikusan nő, más nem 
nő így a költségvetésben. Tegnap a bizottsági ülésen alpolgármester úr jelezte, hogy vannak pozitív változások a 
költségvetésben, az általános tartalék nő, a likviditási helyzetünk is javult, nem kell annyi likvidhitelt felvenni, mint 
korábban. Ez igaz, a számok ezt mutatják, de azt is tudjuk, hogy az önkormányzat tevékenysége is megváltozott. 
Amikor a 2013. évi költségvetést elfogadtuk, akkor abban volt egyetértés Polgármester úr és közöttem, hogy a 
korábbi évekhez képest a vagyon gyarapodása, a felújítások, a fejlesztések, a beruházások aránya jobb volt, 
mint a korábbi években a működéshez viszonyítva. Ezt sikerült megváltoztatni, a vagyon gyarapodása kapott 
nagyobb hangsúlyt. A mostani költségvetés módosítás ezt az arányt visszarendezi, mert nem nyertük meg azt az 
1 milliárd forintot, ami az év elején benne volt az energetikai pályázat miatt. Javítja a helyzetet a Nehru partra 
nyert pályázat, amiről szeretném elmondani, hogy ez a pályázati rendszer a főváros szégyene. Általunk eladott 
lakások árából fővárosi tulajdonban lévő parkot pályázaton kell megnyernünk, és így újítják fel, ez nem az a 
gondolkodásmód, ami jellemző volt a Fővárosra korábban. Látom, hogy más is bólogat erre, igen, ez szégyen. 
Lakásból parkot felújítani nem helyes, ez ugyan javítja a költségvetésünk számadatát, de legyünk őszinték, 
amikor a körút mentén közel 1500 lakásban nincs még bent a mosdó, WC, akkor az eladott lakások pénzéből 
lakásokat kellene felújítani. Önmagában nem vitatom a parkfelújítás szükségességét, csak a forrását. A 
költségvetésben javítja az arányt, de ezzel nem büszkélkedhetünk.  
 
Formanek Gyula: Külön köszönöm, hogy az ellenzék vezérszónoka megdicsérte az önkormányzati 
gazdálkodást, hiszen egyértelműen pozitív eredményeket sorolt fel és a mondatában még az is szerepelt, hogy 
ez egy más típusú gazdálkodás. Köszönöm, hogy észrevette az ellenzék is, hogy egy szigorú, gazdálkodó 
önkormányzat működik a kerületben. 
 
dr. Bácskai János: Bizottsági elnök úr megint „eltévesztette a házszámot”. A Fővárosi Közgyűlésben lett volna 
helye és értelme egy ilyen hozzászólásnak, itt kevésbé talál „értő fülekre”. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 183/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
216/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 183/2013. 
sz. előterjesztés mellékletét a 2013 évi költségvetés módosításról szóló …/2013. (….) önkormányzati rendelet 
tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

    (11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi 
építmény- és telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről 

169/2013. 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. 
 
Formanek Gyula: A többi bizottság is támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 169/2013. 
számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
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217/2013. (X.03.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az építményadó tekintetében nem egyezik bele abba, hogy a 
Budapest Főváros Önkormányzata rendeletével a 2014-es adóévben bevezesse azt. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a telekadó tekintetében nem egyezik bele abba, hogy a 
Budapest Főváros Önkormányzata rendeletével a 2014-es adóévben bevezesse azt. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az idegenforgalmi adó tekintetében nem egyezik bele abba, 
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata rendeletével a 2014-es adóévben bevezesse azt. 
Határidő: 2013. október 03. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

182/2013. 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. 
 
Formanek Gyula: A többi bizottság is támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet 
egyfordulóban történő tárgyalásáról. 
 
218/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati 
rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 182/2013. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 17/2013. (X.08.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása 

181/2013. 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. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egyfordulóban történő tárgyalásáról. 
 
219/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. 
(…) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 181/2013. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 18/2013. (X.08.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
6./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..) önkormányzati 
rendelet megalkotására 

164/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Régóta, az Alkotmánybíróság döntése óta várunk egy ilyen rendeletre a lakossággal együtt.  
 
Csárdi Antal: Egy rendeletet minősít, hogy mennyire lehet betartani. A közterület-felügyelők alkalmasságával 
kapcsolatban vannak kétségeim. Adott esetben részeg emberek megbírságolása, rendre utasítása olyan 
konfliktusokkal járhat, amihez a közterület-felügyelők képzettsége nem megfelelő. Amennyiben ezek a 
konfliktusok mindennaposak lesznek, akkor ezt hogyan kívánja az önkormányzat kezelni?  
 
dr. Bácskai János: Remélem nem jól hallottuk, amit mondott, egyrészt kétségbe vonja a közterület-felügyelőink 
alkalmasságát, másrészt nem számol azzal a helyzettel, ami most van. A mostani helyzetben semmilyen eszköz 
nincs a kezünkben, legfeljebb az önbíráskodásnak marad helye az utcákon, ezt semmilyen felelős vezető, 
képviselő nem kívánja. Egy ilyen rendelet mindannyiunknak segít, önnek is, akinek itt van vállalkozása, itt él. 
 
Csárdi Antal: Polgármester úr is jól tudja, hogy a rendőrök hosszú évek alatt szerzik meg azt a képesítést, ami 
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alapján alkalmassá válik ilyen ügyek kezelésére. Addig a közterület-felügyelők tanfolyama 3-4 hónapos, például 
az önvédelmi oktatás 8 óra. A szakmaiságot joggal várjuk el, és van rendőrségünk, akiket az önkormányzat 
maximálisan támogat. Szerintem ez egy olyan rendészeti kérdés, ami nem a közterület-felügyelet hatáskörébe 
tartozik. 
 
Veres László: Tegnap vettem részt egy közös bejáráson a kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, a körzetem 
egyik körzeti megbízottja, és a kerületi közterület-felügyelet közös akciójában. Rendkívül tanulságos és érdekes 
tapasztalatokra tettem szert. A közterület-felügyelők hiányolták ezen rendelet létezését. A Haller utca 4. szám 
előtti kisközért körüli viszonyokat sokan ismerjük. Elmondták, hogy jelenleg nincs semmi a kezükben, amivel a 
köztéri alkoholfogyasztást meg lehetne akadályozni. Szerintem a Képviselő úr valamit félreértett, hiszen itt nem a 
nagyon részeg emberek eltávolítása a cél, hanem hogy megakadályozzuk, hogy ne váljanak nagyon részeggé a 
köztereken, parkokban. Egyébként, ahogy elnéztem azt a két közterület-felügyelő kollégát, akik mindketten nálam 
legalább egy fejjel magasabbak, és meglepően határozottak, talpraesettek voltak, én biztos szót fogadnék nekik. 
 
Csárdi Antal: Nekem is vannak tapasztalataim a Belső-Ferencvárosban, nem láttam mást a közterület-
felügyelők munkájából, mint hogy „kerékbilincselnek”. Igaz, hogy rossz példával elöljárva rendszeresen 
szabálytalan helyen állnak meg, sőt arra is volt példa, hogy „megállni tilos” táblánál állva - az autóra nem volt 
ráírva, hogy közterület-felügyelet – megvárták, míg több szabálysértő összegyűlt és végigbilincselték a sort, 
holott kötelességük lenne a törvényben leírtaknak megfelelően első lépésben figyelmeztetni a delikvenseket. A 
rendelet szükségességével nem vitatkozom, de én nem vagyok benne biztos, hogy azzal a 4 hónapos képzéssel 
alkalmassá tették a közterület-felügyelőket arra, hogy ezt a feladatot ellássák. Sajnos egy ittas ember nem fog 
racionális döntéseket hozni, és attól féltem az önkormányzatot, hogy rossz esetben olyan hírekkel lesz tele a 
kerületi sajtó, hogy tettlegességig fajuló konfliktusok vannak a lakosok és a közterület-felügyelők között. 
 
dr. Bácskai János: Én ugyan a „Piedone filmeken” nőttem fel, de nem jutott eszembe egyszer sem a rendelet 
elolvasása kapcsán. A rendelet nem erről szól, a Rendőrkapitány úr szemöldöke is fel-le mozgott, hiszen amit 
„vizionizál” képviselő úr, az egyáltalán nincs benne a rendeletben, sem a következményei között. Természetesen, 
ha elfajul a dolog, akkor nyilván a rendőrség fogja megoldani. Bennük is legalább annyira bízunk, mint a 
közterület-felügyelőinkben. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egyfordulóban történő tárgyalásáról. 
 
220/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a közterületen 
történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet tervezetet ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 164/2013. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 19/2013. (X.08.) önkormányzati rendeletét a közterületen történő 
szeszesital fogyasztás szabályairól. 
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7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására 
167/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Aki figyelmesen elolvasta az előterjesztést, az kiolvashatta a sorokból, hogy ez az Aszódi 
úton megnyitandó posta shop működését teszi lehetővé. Kérem, támogassák a javaslatot. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság nagy örömmel támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: A többi bizottság is támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 167/2013. 
számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
221/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2013. október 16-ától 225 főben 
határozza meg.  
Határidő: 2013. október 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 167/2013. számú előterjesztés 1. normatív határozati javaslatáról. 
 
222/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 266/2011. (IX.21.) számú KT határozattal 
elfogadott, 373/2011. (XII.07.) és 332/2012 (IX.07.) sz. KT határozattal módosított Szervezeti és Működési 
szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) a 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr), valamint a hatályos polgármesteri és jegyzői intézkedésekre, illetve 
hatályban lévő utasításokra, szabályzatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja: 
 

1./ 
Az SZMSZ preambulumának szövege az alábbiakra módosul: 
 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) 
Szervezeti és Működési szabályzatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr), valamint a hatályos polgármesteri és jegyzői, polgármesteri, jegyzői 
intézkedésekre, szabályzatokra figyelemmel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 266/2011 (IX.21.), 373/2011. (XII.07.), 332/2012 (IX.07.), 487/2012 (XII.06.), 81/2013. (IV.04) 
számú és a 222/2013 (X.03.) számú határozataival az alábbiak szerint hagyta jóvá.” 
 

2./ 
Az SZMSZ I. fejezet 8.2. pontjának szövege az alábbiakra módosul: 



14 
 

„ 
8.2.A Hivatal telephelyei: 
 

Budapest, IX., Ráday u. 26. 
Budapest, IX., Bakáts tér 1. 
Budapest, IX., Bakáts u. 8. 
Budapest, IX., Lenhossék u. 24-28. 
Budapest, IX., Toronyház u. 3/b. 
Budapest, IX., Ecseri út 19. 
Budapest, IX., Gyáli út 17-19.” 

3./ 
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjában a Közszolgáltatási Iroda létszáma 20 főről 22 főre módosul. 
 

4./ 
Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának l) pontja az alábbiakra módosul:  
 
„6.2.3. l) „Posta Shop”-okat működtet,” 

5./ 
Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának m) pontja hatályát veszti. 
 

6./ 
Az SZMSZ jelen módosításai 2013. október 16-án lépnek hatályba, míg a módosításokkal nem érintett részei 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2013. október 16. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 167/2013. számú előterjesztés 2. normatív határozati javaslatáról. 

 
223/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratának módosításról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2013. (X.03.) 
határozatával a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 2. pontjának telephelyekre vonatkozó felsorolása kiegészül az alábbi új g) ponttal: 

„g) Budapest, IX., Gyáli út 17-19.” 
 

2. Az Alapító Okirat jelen módosításai 2013. október 16-án lépnek hatályba, míg a módosításokkal nem érintett 
részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2013. október 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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8./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása 
165/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A 6 alapítvány és nonprofit kft. beszámolóját a Humán Ügyek Bizottsága támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 165/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
224/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
önkormányzat 7/2012.(II.21.) 2012. évi költségvetési rendeletében külön soron támogatásban részesített 
szervezetek, alapítványok beszámolóit: 

Kltg.sor Szervezet neve Támogatás összege (e Ft) 

3951 
Karaván Művészeti Alapítvány - közszolgáltatási szerződés 
alapján 2 500  

3956 

Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-
szervező Nonprofit Kft., Turay Ida Színház - 
közszolgáltatási szerződés alapján 3 000 

3955 
Erdődy Kamara Zenekar Alapítvány - közszolgáltatási 
szerződés alapján 3 000 

3954 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány - közszolgáltatási 
szerződés alapján 5 000 

3952 
Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület - 
közszolgáltatási szerződés alapján 500 

3953 
Zenei Alapítvány - Concerto Zenekar - közszolgáltatási 
szerződés alapján 5 000 

Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
 
9./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott 
helyiségek elidegenítési ügye  

180/2013. 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 az „A” határozati javaslatot támogatta olyan formában, hogy a 2. 
pontban 15 000 000 forint, a 3/b. pontban 47 500 000 forint összeg kerüljön be. 
 
Csárdi Antal: Nagyon furcsa, hogy már megint tárgyaljuk ezt az előterjesztést, hiszen alig 3 hete utasította el a 
Képviselő-testület ezt az előterjesztést. Mi történt azóta? 
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dr. Bácskai János: Semmi különös nem változott, eltelt 3 hét, és most újra tárgyalja a Képviselő-testület a 
napirendet. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 180/2013. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, a 2. pontban 15 000 000 forint vételárral, a 3/b. pontban 47 500 000 forint elidegenítési árral. 
 
225/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. 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. 
2. a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonva úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 8. földszint 

II. sz. alatti (hrsz.: 36819/0/A/3) 55 m2 alapterületű helyiség Ráday 8. Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat nettó 15 000 000 Ft-ban 
határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni. 

3. a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonva, 
 a/ felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról a Budapest, IX. 

Ráday u. 8. földszint I. (hrsz: 36819/0/A/2) szám alatti, 116 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú – 
bérleti joggal terhelt – nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére vonatkozóan. 

b./ az a./ pontban körülírt helyiség legkisebb elidegenítési árat nettó 47 500 000 Ft-ban határozza meg. 
c./ felkéri Polgármester urat, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje, amennyiben szükséges hiánypótlási 
felhívásokat küldjön ki. 
d./ úgy dönt, hogy amennyiben a pályázat nyerteseként, vagy elővásárlási jogának gyakorlása okán vevő a 
Ráday 8. Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lesz, úgy részére a vételárat csökkenteni kell az 
általa a földszint I. sz. alatti helyiségben elvégzett 16.400.000 forintnyi értéknövelő felújítások összegével. 

4. felkéri Polgármester urat, hogy a 2. és 3. pontban foglaltak szerint az adásvételi szerződéseket kösse meg és 
írja alá. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

    (11 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Elővásárlási jog gyakorlása 

184/2013. 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 elővásárlási jogról való lemondást. 
 
Veres László: A körzet egyéni képviselőjeként kértem szót. A jelenlegi, illetve volt tulajdonos értékesítette a Sors 
Bona Gyógyszertárat, ami a Mester u. 43. szám alatt található, reméljük, hogy ezzel a ház sorsa is megoldódik. 
Örömmel jelentem be, hogy a kezemben tartok egy nyilatkozatot, amit a gyógyszertár új 3 tulajdonosa írt alá, 
hogy a házzal kapcsolatos felújítási, építési tevékenységek elé nem gördítenek akadályokat, hozzájárulnak 
mindenhez, természetesen a garanciák figyelembevételével. A ház önkormányzati tulajdonú épület, ami a 
lakásokat illeti. A házban található 14 lakásból jelenleg 13 lakott. Egyetlen magán tulajdonosa volt, a 
gyógyszertár, és a régebbi vezetés nem volt támogató a városrendezési elképzelésekkel kapcsolatban. Az új 
tulajdonosok abszolút pozitívan állnak hozzá, és ezzel egy újabb Mester utcai ház újulhat meg a jövőben. Kérem, 
támogassák az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 184/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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226/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. ker. Drégely u. 22. (hrsz: 
37836) szám alatti, 472 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 3124/10000-ed tulajdoni 
hányadára vonatkozóan – a 2013. augusztus 19-én kelt adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan 
vételára 30.000.000,-Ft, továbbá a Sors Bona Kft. üzletrésze 65.000.000,-Ft – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat átjátszó állomásának elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre 

166/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Szép példáját láthatjuk a „nyertes-nyertes játszmának”, amikor az elhelyezendő térfigyelő-
rendszer részeként kihelyezett kamera működtetéséért cserébe, az ennek teret adó társasház igényét is ki tudjuk 
elégíteni egy kandeláber odahelyezésével. Remélem, hogy sok ilyen példa lesz még a kerületünkben. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
227/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
József Attila 5. sz. Lakásfenntartó Szövetkezettel a 166/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező a 
térfigyelő rendszer működését elősegítő átjátszó állomás elhelyezésre vonatkozó megállapodás megkötését, és 
felkéri a Polgármester urat annak aláírására. 
Határidő: jóváhagyásra 2013. október 03., 

 megállapodás aláírásra 2013. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

175/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Az előterjesztés előkészítésekor levelet küldtem ki minden frakciónak, vártam a javaslatokat 
és a második határozati javaslatban szereplő nevekre tennék javaslatot: Gönczi Ambrus, Szűcs Balázs, Nagy 
Anikó. Kérem, támogassák a jelölteket.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 175/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról a fenti kiegészítéssel. 
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228/2013. (X.03.) sz. 
Határozat 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján úgy dönt, hogy élni kíván a 
települési értéktár létrehozásának lehetőségével, és Települési Értéktár Bizottságot kíván létrehozni, amelynek 
működési szabályzatát a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság 3 tagjának Gönczi Ambrust, Szűcs Balázst és Nagy Anikót választja meg.  
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy e döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a Hungarikum Bizottság elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati 
beszámolójának elfogadása 

176/2013. 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 mindkét alapítány szakmai és pénzügyi beszámolóját támogatta, 
többkörös egyeztetés alapján. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
229/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
208/2012. (V.17.) számú határozata alapján 700.000,- Ft támogatásban részesített Musical Varázs Alapítvány 
beszámolóját. 
Határidő: 2013. október 3.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
230/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
208/2012. (V.17.) számú határozata alapján 500.000,- Ft támogatásban részesített Gyógyfoglalkoztatásért 
Alapítvány beszámolóját. 
Határidő: 2013. október 3.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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14./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára 

172/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Friss élményekkel tudok szolgálni, hiszen múlt hét végén került sor Beregszáz városának 
950. évfordulós ünnepségére. A mindenkori és történelmi Magyarországon is ritka ünnepség, kevés helyiség 
dicsekedhet ezzel. Azt tapasztalhattuk, hogy Beregszászon szépen ápolják a hagyományokat. Jelenleg 13 iskola 
működik, ez is hatalmas szám egy közel 25 000 fős népességű, több mint 80%-ban magyar anyanyelvű lakosság 
körében, a 13 iskola fenntartása szép feladat. Ez jelzi, hogy a város él, sok gyermek van, és a 4. számú Kossuth 
Lajos középiskola is a virágzó, feltörekvő iskolák közé tartozik, a 200 000 forint támogatás jó helyre kerül. Kérem, 
támogassák az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 172/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
231/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 194/2013 (VIII. 26.) számú határozatát visszavonja. 
2./ a Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást nyújt a Beregszászi 4. számú 
Kossuth Lajos Középiskola felújítása céljából, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
 
15./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról 

188/2013., 188/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: A József Attila Terv egy következő, nagyon fontos állomásához érkezünk ezáltal. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
  
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
232/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gát u. 20. szám alatti 
lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 188/2013. számú előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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16./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és 
földszintjén 

189/2013., 189/2013. sz. előterjesztések  
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. 
  
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
233/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lenhossék u. 7-9. szám 
alatti lakóépület rehabilitációs felújításának, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ 
kialakításának az épület pince- és földszintjén beruházási engedélyokiratát a 189/2013. sz. előterjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező 
pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása 

178/2013. 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 támogatta a 3 fős szakmai bizottságot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
234/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai bizottság 
összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

Földiák András Magyar Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke; szakértő, 
Gábor Ilona Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke; szakértő, aki egyben a Magyar 

Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, 
Várhalmi András Budapesti Népművelők Egyesületének ügyvezető elnöke, szakértő. 

Határidő: 2013. október 03. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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235/2013. (X.03.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 
tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázatok összegben határozza meg. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. 
„pedagógiai feladatok”költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2013. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

187/2013. 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 187/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
236/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, amelyhez a 2014. évi költségvetésben a 2013-2014 
évekre megállapított pályázati támogatásokkal együtt összesen 5.000.000,-Ft-ot biztosít. 
Határidő: 2013. október 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Képviselő-testület felkéri a Polgármester urat, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor különítsen el 
5.000.000,-Ft-ot „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” címmel külön költségvetési 
soron. 
Határidő: a 2014. évi költségvetés  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ vállalja, hogy a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére kiírt pályázaton 3x10 hónapra 
támogatást nyert pályázók támogatásának folyósítását hat egymást követő tanulmányi félévre garantálja, egyúttal 
felkéri a Polgármester urat, hogy ezt a 2014. évet követő évek költségvetésében eredeti előirányzatként vegye 
figyelembe. 
Határidő: a 2014. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és a 
csatlakozó nyilatkozat, valamint az online adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a 
Polgármester urat. 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ felkéri a Polgármester urat, hogy az ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának meghirdetése esetén a 
szükséges pályázatok kiírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2013. október 14.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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19./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése 
168/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Gyermekek Átmeneti Otthonába 1 fő férőhely lekötése történt a Hegyvidéki Önkormányzat által 
1 millió forint/éves költséggel. A Humán Ügyek Bizottsága egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 168/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
237/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 4. § p) pontja alapján, a 168/2013. 
számú előterjesztés szerint ellátási szerződést köt Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Képviselő-testületével a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretén belül 
működő Gyermekek Átmeneti Otthonában 1 férőhely lekötésére vonatkozóan. 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására 

177/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: A határozati javaslat 2. pontját - elgépelés miatt - kérem módosítani a jegyzőkönyvben, hiszen 
nem csak a Klebersberg Intézményfenntartó Központot kell értesíteni a delegált személyekről, hanem az összes 
fenntartót, illetve iskolát is. Javaslom a határozat 2. pontjának szövegét a következőre módosítani: „A Képviselő-
testület felkéri Polgármester urat, hogy döntéséről a határozat 1. pontjában szereplő intézményeket és 
fenntartóikat tájékoztassa.”  
Helyszíni kiosztásra került a delegált képviselők neveit is tartalmazó táblázat, ahol az ellenzék részéről várok 
javaslatot az ellenzéki helyek betöltésére. Tegnap elhangzottak nevek, de nem ezekhez az iskolákhoz, és 5 
személyt javasoltak, viszont most 6 hely van, tehát további helyet is biztosítanánk az ellenzék számára. Kérem, 
ha sikerül megegyezniük, akkor a neveket mondják el. 
 
Hidasi Gábor: Kérdezem az előterjesztőt, hogy milyen rendezési elv alapján sikerült ezt a táblázatot feltölteni? 
 
Formanek Gyula: Tegnap is elmondtam a bizottsági ülésen, hogy az első, és legfontosabb rendezési elv, hogy 
az önkormányzat képviseltesse magát az iskolában, tehát az önkormányzati képviselőket javaslom delegálni 
ezekbe a tanácsokba, méghozzá azon képviselőket, akik valamilyen módon kötődnek az adott iskolához. A 
legegyszerűbb kötődés az adott választási körzet, ahol a képviselőt megválasztották, elsődlegesen ez volt 
figyelembe véve. Ha megfigyeli a neveket, akkor általában úgy kerültek kijelölésre a képviselők, hogy az adott 
iskola választási körzetében megválasztott önkormányzati képviselőt delegáltuk, de természetesen vannak 
kivételek, olyan körzetek, ahol nincs egyetlen intézmény sem, például Polgármester úr, Martos Dániel képviselő 
körzete, nekik is kerestünk helyet. Várjuk az ellenzéki képviselők neveit. 
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Hidasi Gábor: Akkor jól értettem, amit tegnap elmondott Alpolgármester úr, mivel megerősítette. Szeretném 
jelezni Önöknek, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának nem Görgényi Máté az 
önkormányzati képviselője, hanem Hidasi Gyula az MSZP képviselője, ez valamiért elkerülte az Önök figyelmét. 
Nem értjük, vagy esetleg már leváltották Hidasi Gyulát, és Görgényi Máté megnyerte a körzetet? Tettünk 5 
javaslatot 5 személyre, 5 iskolára, abból egy sem szerepel a táblázatban. Hogyan sikerült az előterjesztésből az 
általunk javasolt dolgokat kihagyni? Még az alanyi jogon járó, egyéni körzetben nyert képviselőket sem vették 
figyelembe, tudom, hogy Hidasi Gyula „szúrja az Önök szemét”, hiszen azt az egy körzetet még szívesen 
magukénak tudták volna, de jelzem nem Önök nyertek ott. Jó lenne, ha ezt a módosítást az előterjesztő 
megtenné. 
 
Görgényi Máté: Szeretnék kissé nyugodtabb hangnemben válaszolni Képviselőtársamnak, mint ahogyan ő 
„felhúzta magát” ezen. Szeretném jelezni, hogy a Részönkormányzat elnökeként az intézmények érdekeit 
figyelembe véve alakítottuk ki ezeket a jelöléseket. Amennyiben erőszakkal szeretne élni, tanácsolom, hogy 
látogassa meg az intézményvezetőket, ajánlja fel a szolgálatát, és miután választ kapott, gondolja újra végig azt, 
amit az előbb mondott. 
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Köszönöm, én visszalépek a nagyon harcias delegált képviselők közül. Nem kívánok 
részt venni ebben a „mókajátékban”. 
 
Hidasi Gábor: Az MSZP egész frakciója - ebben a „mókában, komikában”, amit sikerült előadniuk - nem kíván 
részt venni. Szerintem nyugodtan írják be a maradék 6 darab helyre Görgényi Máté nevét, gondolom az LMP 
nevében is beszélhetek. Biztosan jól tudja támogatni az összes intézményt, mint a FIDESZ kerületi elnöke. 
Köszönjük szépen, de ebben a „komikában” nem kívánunk így részt venni. Ha Önök ezt így gondolják, ez egy 
nagyon „kicsinyes játék”. Tegnap Formanek Gyula kért tőlünk helyszíni javaslatot, mi ezt megtettük, de tudnám, 
hogy minek kérte. Ha Pál Tibor tegnap nem veti fel, akkor a mai napig nem kért volna meg senki minket, hogy 
delegáljunk. Ha tovább akarják folytatni ezt a „komikát”, javasolják Görgényi Mátét mindenhová. 
 
Csárdi Antal: A magam részéről azt gondolom, hogy ha van szándék, akkor van egyeztetés is, itt tisztán látszik, 
hogy szándék sem volt az egyeztetésre. A személyeskedéstől távol tartanám magamat, de olyan mértékben 
elfogadhatatlan a FIDESZ frakció, és a városvezetés viselkedése, hogy az LMP frakció is távol marad ettől a 
szavazástól. 
 
Veres László: Örülök, hogy megint egymásra talált az ellenzék. Lórán Lenke nevében kikérem magamnak, hogy 
Hidasi úr a „komikákban” bármilyen részt vállaljon. Nyilván a „komédiára” gondolt, a „komika” az egy olyan 
színésznő, aki egy komédiában szerepel, és megnevetteti a közönséget úgy, ahogyan most tette Hidasi 
képviselő úr is velünk. 
 
Illyés Miklós: Felhívnám a tisztelt ellenzéki képviselők figyelmét, hogy itt munkáról van szó, attól elzárkózni 
szerintem nem szép dolog. Azoknak az iskoláknak a nevében kérem ki azt, hogy a felkínált lehetőséggel ne 
éljenek, amelyek valamikor a mi fenntartásunkban voltak.  
A tegnapi bizottsági ülésen arról volt szó, hogy képviselőket jelölünk. Azt hiszem egy képviselőt javasolt a tisztelt 
MSZP frakció, és egyéb embereket szerettek volna jelölni. Itt képviseletről van szó, munkáról van szó. 
 
Csárdi Antal: Elfogadhatatlannak tartom Képviselőtársam, amit most mond. Kivételesen most én vagyok 
kénytelen az MSZP nevében is beszélni. Amíg nincs annyi „betyárbecsület” a kormányzó oldalban, hogy egy 
tisztességes egyeztetést tartson, amíg nem gondolja ennek szükségességét, addig nem a munka elől 
menekülünk, hanem az eljárás elfogadhatatlansága ellen. A számok sem stimmelnek, ebben a Képviselő-
testületben 17 képviselő ül, 30 darab iskoláról van szó. Ha a mandátum arányokat vesszük, akkor 20-10 lett 
volna az iskolákban betöltött funkciók számának aránya. Nem azért vagyunk felháborodva, mert nem akarunk 
dolgozni, hanem pont azért, mert akarunk, és ennek a lehetőségét is kizárja, csökkenti a FIDESZ frakció és a 
város vezetése. 
 
Hidasi Gábor: Ha a munka elől el akartunk volna zárkózni, akkor nem tettünk volna javaslatokat. Szeretném még 
egyszer felhívni a figyelmüket, hogy Alpolgármester úr tegnap és ma is elmondott egy rendező elvet, mégis más 
van leírva. Mi vállalnánk a munkát, ha egy korrekt egyeztetés zajlott volna le. 
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Illyés Miklós: Azt érzékelem, hogy vannak kedvenc iskolák, és „nem szeretem” iskolák. Ha ide „hegyezzük ki”, 
akkor már nagy baj van. 
 
Csárdi Antal (ÜGYREND): Javaslom, hogy ebben a kérdésben most ne hozzunk határozatot, hanem egy 
tisztességes, átlátható egyeztetés után, annak eredményeképpen hozzuk vissza az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk Csárdi Antal ügyrendi javaslatáról, miszerint az előterjesztést vegyük le 
a napirendről. 
 
238/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot 
elutasítja:  
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 177/2013. 
sz. – ”Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására” című - előterjesztést leveszi napirendjéről.”  

      (5 igen, 8 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Nem tudtam még a hozzászólásokra reagálni. Az MSZP részéről többször elhangzott, hogy 
azokat a szempontokat, amiket tegnap a bizottsági ülésen elmondtam, azt a jelenlegi névsor nem tükrözi. 
Emlékeztetni szeretném az MSZP frakciót, hogy az Önök által javasolt személyek között nem volt a területileg 
megválasztott képviselő úr nevesítve, tehát Hidasi Gyula. Önök tegnap nem vették figyelembe azokat a 
szempontokat, amelyeket most rajtam számon kérnek. Próbáltam tartani a delegált képviselők neve 
megválasztásánál ezeket a szempontokat, néha valóban el kellett térni, hiszen vannak olyan önkormányzati 
körzetek, ahol viszonylag nagyszámú iskola van, például Sajó Ákos körzete, viszont a Polgármester úr, illetve 
Martos Dániel képviselő körzetében egyetlen iskola sem található. Ezért javasoltam a mellékelt listát. Valóban a 
Hidasi Gyula körzetében is található iskola, de mivel tegnap a saját frakciója sem támogatta az ő jelölését, akkor 
gondoltam itt a lehetőség, talán más iskolába delegálják őt. Van 6 db ellenzéki hely, amelyre delegálható Hidasi 
Gyula. Ha megnézik a névsort, csak választott képviselők szerepelnek, viszont a tegnapi MSZP listában Torzsa 
Sándor, aki egy bizottság tagja, és Hidasi Gábor kivételével a többiek nem voltak képviselők. A szempontjaimat a 
mai napig fenntartom, persze vitathatóak bizonyos iskolákban a delegált személyek, de én továbbra is várom az 
ellenzék javaslatait, például Csárdi képviselőét, aki esetleg mégis talál magának olyan iskolát, ahol szeretne 
dolgozni. 
 
Kassab Adonis: Elvállalnám a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium 
képviseletét. 
 
Formanek Gyula: Mivel az ellenzék nem tesz javaslatokat, akkor én kiegészíteném az ellenzék által delegált 
helyeket. Javaslom Kassab Adonist a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskolába, Szakközépiskola és 
Gimnázium, Görgényi Mátét a Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthonba, Mezey Istvánt a Közgazdasági Politechnikum 
Gimnázium és Szakközépiskolába, a Szent-György Média és Informatikai Szakközépiskolába, a Biztosítási 
Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskolába, Kállay Gábornét a Turcsák Tibor Hangszerépítő 
Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskolába. A választáskor ismét a szempontomat vettem figyelembe, hiszen 
azt mondtuk, hogy elsődleges, hogy az adott körzet önkormányzati képviselője legyen a delegált. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról a fenti kiegészítésekkel együtt. 
 
239/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
1./ Az intézményi tanácsokba Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2014-es helyhatósági választásokat követő új Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra az alábbi 
személyeket delegálja: 
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Klebersberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Kerületi Tankerülete által fenntartott iskolák 
Iskola Delegált képviselő 

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. Veres László 
Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 
1095 Budapest, Mester utca 67. Illyés Miklós 
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. Formanek Gyula 
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. Görgényi Máté 
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 
1096 Budapest, Vendel utca 1. Martos Dániel 
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester utca 19. Veres László 
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
1093 Budapest, Lónyai utca 4/c-8. Kandolka László 
Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és 
Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy utca 17. Kállay Gáborné 
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
1098 Budapest, Lobogó utca 1. Görgényi Máté 
Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 
1098 Budapest, Friss utca 2. Görgényi Máté 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
1092 Budapest, Köztelek utca 8. dr. Bácskai János 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
1095 Budapest, Gát utca 6. Mezey István 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolák 

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola 
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. Formanek Gyula 
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
1095 Budapest, Mester utca 56-58. Kállay Gáborné 
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 
1095 Budapest, Mester utca 23. Martos Dániel 
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola 
1097 Budapest, Illatos út 2-4. Sajó Ákos 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs 
Szakközépiskola 
1097 Budapest, Gyáli út 22. Sajó Ákos 
Gundel Károly Vendéglátó Ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 
1097 Budapest, Ecseri út 5-7. Formanek Gyula 
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
1097 Budapest, Timót utca 3. Sajó Ákos 
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 
1095 Budapest, Mester utca 60-62. Mezey István 

Egyházi fenntartású iskolák 
Patrona Hungariae Elemi, Zeneiskola, Gimnázium és Szakiskola 
1092 Knézich utca 5-7. Zombory Miklós 
Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium 
1092 Kinizsi utca 1-7.                     Zombory Miklós 
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Alapítványi, Nonprofit fenntartású iskolák 
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 
1096 Vendel utca 3. Mezey István 
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakiskola, Szakközépiskola és 
Gimnázium 
1098 Hurok utca 11.                     Kassab Adonis 
Turcsák Tibor Hangszerépítő Kézművészeti Akadémia, Szakközépiskola 
1092 Ráday utca 38. Kállay Gáborné 
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium 
1093. Török Pál utca 1 Kandolka László 
SZERSA Oktatási Központ 
1096 Soroksári út 75-77. dr. Bácskai János 
Szent-György Média és Informatikai Szakközépiskola 
1096 Lenhossék utca 24. Mezey István 
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola 
1094 Balázs Béla utca 18. Mezey István 

Magán fenntartású iskolák 
NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
1097 Vágóhíd utca 31-33. Illyés Miklós 

2./ A Képviselő-testület felkéri Polgármester urat, hogy döntéséről az határozat 1. pontjában szereplő 
intézményeket és fenntartóikat tájékoztassa. 
Határidő: 2013. október 3.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (11 igen,1 nem, 0 tartózkodás) 
           (Pál Tibor, Hidasi Gyula, Hidasi Gábor, Csárdi Antal képviselők nem szavaztak) 

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Csárdi Antal képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
21./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési 
szerződés 

186/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 186/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
240/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TRX 
Consulting Kft. által elkészíttetett Viola u. 5. sz. alatti ingatlan beépítésére vonatkozó többlakásos lakóépület 
telepítési tanulmánytervét. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy kösse meg a TRX Consulting Kft-vel a településrendezési szerződést a 186/2013. számú előterjesztés 
mellékletének megfelelően. 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (14 igen,0 nem,1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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22./ Sürgősségi javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 
 190/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Sajnálatos módon egy korábban Képviselő-testületben alpolgármesteri tisztséget is betöltő 
személy, dr. Lázár Pálma halálával kapcsolatos előterjesztésről van szó. Kérem, hogy támogassák a határozati 
javaslatot. 
 
Pál Tibor: Az előterjesztés rendben van, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt hónapban egy 
másik sajnálatos haláleset is történt. Egy olyan személyt vesztettünk el, aki Ferencvárosban legalább annyit 
alkotott, mint dr. Lázár Pálma alpolgármesterként, Miklós Tiborról van szó. Örültem annak, hogy a Ferencváros 
újságban olvastam erről egy cikket, és szívesen láttam volna a honlapon is a megemlékezést. Van annak 
akadálya, hogy most Miklós Tiborról is megemlékezzünk, kiegészítsük az előterjesztést? 
 
dr. Bácskai János: A család a halála utáni napokban eléggé elzárkózó módon kezelte az esetet, felvettük velük 
a kapcsolatot, és jelenleg várjuk a nyitást felőlük. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 190/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
241/2013. (X.03.) sz. 

Határozat 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Lázár 
Pálmát saját halottjának tekinti. 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját 
halottjának temetésével kapcsolatos költségeket a 3422. költségvetési sor terhére átvállalja. 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester 
urat, hogy gondoskodjon a 3422. költségvetési sor, eltemettetéssel kapcsolatosan felmerült költség összegével 
történő megemeléséről, az általános tartalék terhére. 
Határidő: költségvetési rendelet módosításának II. fordulója 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.  
 
Az 22. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 242/2013. (X.03.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Előreláthatólag a következő képviselő-testületi ülésre 2013. november elején kerül sor. 
Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.45 perckor bezárom.  

k.m.f. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


