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

2013. november 7-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, 
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, Berner József, Cselényi Erzsébet, dr. Hosszú Károly, Hurták Gabriella, dr. Kasza Mónika, 
Madár Éva, dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Pap Ágnes, Pál József, Rapay-Kósa Eszter, Romhányi 
Ildikó, dr. Szinyei László, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Vabrik Györgyi, 
Vajasné K. Ágnes, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. igazgatója, Csonka Gyula – 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fuxreiter Róbert – IX kerületi Rendőrkapitánya, 
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Vörös Attila – FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lászay 
János – Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, 
Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Tóth Betty, Szundyné Ihász 
Erzsébet, Zsellerné Mikóczi Eszter pályázók. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2013. november 7-i ülésén 14 fővel határozatképes, az 
ülést 15.06 perckor megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a 214/2013. sz. – 
”Sürgősségi javaslat a Napfény Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére” című – előterjesztést 3. napirendi pontként, melyet zárt ülésen tárgyal a Képviselő-testület. A 
kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiegészített napirend egészéről. 
 
243/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Liliom és az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 197/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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2./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása 
203/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Sürgősségi javaslat a Napfény Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére 
 214/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ „Ferencváros Díszpolgára” cím és „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozása 

199/2013., 199/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       VVKB, Martos Dániel elnök 
 
5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 

194/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

183/3-4/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ 2014. évi költségvetési koncepció 

204/2013., 204/2-3/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 

201/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó 
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 

200/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására 

206/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./ Középső Ferencváros KSZT módosítása 

208/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ 2014. évi belső ellenőrzési terv 

192/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
13./ A 2012. évben állami támogatásban részesített Zenei Alapítvány által benyújtott beszámoló elfogadása  

195/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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14./ Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére 
és új Alapító Okiratának elfogadására 

209/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat kiírása 

202/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása  

196/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
17./ Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára 

210/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Javaslat a József Attila lakótelepen parkolási rendszer bevezetésére 

211/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./ Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők munkájáról szóló értékelés szempontrendszere  

212/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
20./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése 

193/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
21./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 

213/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
22./ Önkormányzati hatósági ügyek 

198/2013., 198/2/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
    
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Liliom és az Epres Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 197/2013. 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 mind a két óvodavezetői pályázatot megbeszélte, értékelte. 
Egyértelmű a szakértői bizottság állásfoglalása is, kérem, tekintsünk el a meghallgatástól. Egyedüli jelöltek, de ha 
képviselőtársaim szeretnének kérdezni tőlük, akkor természetesen tegyék meg. 
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Formanek Gyula: A Liliom Óvoda határozati javaslatának 3. pontját egészítsük ki az illetmény összegével, így 
Zsellérné Mikóczi Eszter garantált illetménye: 216 500 Ft, differenciált magasabb vezetői pótlék: 92 786 Ft, 
kereset kiegészítés: 30 929 Ft, összesen 100 Ft-ra kerekítve: 340 200 Ft. 
 
dr. Bácskai János: A határozati javaslat négy pontjáról kér-e valaki külön szavazást? Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk a 197/2013. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról a kiegészítésekkel együtt. 
 
244/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Liliom 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Zsellérné Mikóczi Esztert 2013. november 8-tól 2018. július 31-ig, határozott 
időtartamra megbízza a Liliom Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsellérné Mikóczi Eszter 
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó 340 
200,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
Illetményének összetétele: 
-garantált illetmény:  216 500,- Ft 
-diff. magasabb vezetői pótlék   92 786,- Ft 
-kereset-kiegészítés    30 929- Ft 
-összesen 100 Ft-ra kerekítve: 340 200,- Ft 
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlék illetményrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés 
alapján kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
    
Formanek Gyula: Az Epres Óvoda határozati javaslatának 3. pontját egészítsük ki az illetmény összegével, így 
Szundyné Ihász Erzsébet garantált illetménye: 293 800 Ft, differenciált magasabb vezetői pótlék: 92 786 Ft, 
összesen 100 Ft-ra kerekítve: 386 600 Ft. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 197/2013. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról a kiegészítéssel együtt. 
 
245/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Epres 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Szundyné Ihász Erzsébettel az Epres Óvodánál közalkalmazotti jogviszonyt létesít 
2013. november 8. napjától, és 2013. november 8-től 2018. július 31-ig, határozott időtartamra megbízza az 
Epres Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Szundyné Ihász Erzsébet 
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján havi bruttó 386 
600-,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
Illetményének összetétele: 
-garantált illetmény  293 800,- Ft 
-diff. magasabb vezetői pótlék   92 786,- Ft 
-összesen 100 Ft-ra kerekítve: 386 600,- Ft 
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlék illetményrésze (éves értékelés alapján) kizárólag a 
magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: A Liliom Óvoda óvodavezetőjévé Zsellérné Mikóczi Esztert, az Epres Óvoda 
óvodavezetőjévé Szundyné Ihász Erzsébetet nevezte ki a Képviselő-testület. Kérem, hívjuk be a pályázókat. 
 
Zsellérné Mikóczi Eszter, Szundyné Ihász Erzsébet pályázók beléptek az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelt újonnan kinevezett óvodavezetők! A Képviselő-testület a Liliom 
Óvoda óvodavezetőjévé Zsellérné Mikóczi Esztert, az Epres Óvoda óvodavezetőjévé Szundyné Ihász Erzsébetet 
nevezte ki. Gratulálunk! 
 
Zsellérné Mikóczi Eszter, Szundyné Ihász Erzsébet pályázók elhagyták az ülésteremet. 
 
 
2./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat 
elbírálása 

203/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nem sokkal ezelőtt kaptam egy kézzel írott nyilatkozatot: „Alulírott Morassi László, a mai 
napon, 2013. november 7-én, családi ok miatt az Ferencvárosi Művelődési Központ vezetői pályázattól 
visszalépek.” Ennek fényében kérdezem, hogy a másik pályázót, Tóth Bettyt kívánja meghallgatni a Képviselő-
testület? 
 
Illyés Miklós: Képviselőtársaim előtt van a szakértői bizottság véleménye, javaslom, hogy tekintsünk el a 
meghallgatástól. 
 
Csárdi Antal: Nagyon szomorú pillanatnál tartunk. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei bő féléves 
vezetése elhozta azt az időpontot, hogy 2013 év végén nincs jelentkező arra, hogy ebben a kerületben – közel 
400 millió költségvetéssel rendelkező – intézményt vezessen. Megpróbáltam áttekinteni, hogy mi vezetett idáig. 
Áprilisban neveztük ki először Tóth Bettyt, még abban a hónapban országos botrányt keltő módon betiltott egy 
kiállítást, amire még nem volt példa ebben a kerületben. Folytatódott a hibák sorozata, mind a belső konfliktusok 
egyre nőttek… 
 
Formanek Gyula: Javaslom a pályázó behívását, hiszen lehetnek olyan felvetései, amikre ő tud válaszolni.  
 
Csárdi Antal: Jó, akkor majd újra kezdem. 
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Formanek Gyula: Hívjuk be a pályázót. 
 
Tóth Betty pályázó belépett az ülésterembe. 
 
Formanek Gyula: Köszöntjük Tóth Bettyt, az Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei megbízott 
igazgatóját, a pályázót. A Képviselő-testület nem kívánt meghallgatással élni, de Csárdi képviselő úr 
hozzászólását hallania kellene, mert lesznek olyan kérdései, amire csak Ön tud válaszolni. 
 
Csárdi Antal: Azon gondolkodtam el, hogyan jutott odáig a kerület, hogy az Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei élére kiírt pályázatra egy jelentkező van, a jelenlegi igazgató helyettes. Áprilisi megbízása után, még 
abban a hónapban országos botrányt keltő módon betiltott egy kiállítást. Belső konfliktusok akadályozzák a 
munkát a Ferencvárosi Művelődési Központon belül, később hibás személyzeti döntések következtében 
veszélybe került az intézmény teljes működése, veszélybe került a féléves beszámoló elkészítése, és tovább 
lehetne sorolni a belső működésbeli hibákat. Miért és mennyi ideig nem tudtak bankból felvenni pénzt a házi 
pénztárba? Hogyan fordulhatnak elő ilyen hibák? Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa 
eredménytelennek a pályázatot, mivel szerintem jelenleg nincs alkalmas pályázó. 
 
Varga József alpolgármester megérkezett az ülésterembe. 
 
Tóth Betty: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet, és a vendégeket. A kiállítási botrányt Horváth Károly 
kezdeményezte, mint sértett személy, mivel korábban a kiállításokat ő egy külső megbízott kurátorra bízta rá, én 
pedig mint új vezető, úgy láttam jónak, hogy nem adunk ki több százezer forintot havonta egy külső szervezőnek, 
ha intézményen belül is megoldható saját felkészült, tapasztalt közalkalmazott munkájával. A külső szervező 
szerződését jogszerűen megszüntettem, és belső munkatárssal oldottuk meg a feladatot. Ez volt az első kiállítás, 
amit Horváth Károly nélkül szerveztünk, és nem álltak rendelkezésemre adatok. Százával rendeztem már 
kiállítást, különböző kaliberűeket, nemzetközi kiállítást is, de Magyarországon sem állítottam ki soha úgy, hogy ne 
ismerjem személyesen a kiállító művészt, a körülményeit, munkáját. Emberi dolognak is tartom, hogy anélkül, 
hogy ne fogtam volna kezet a művésszel, ne tudjam, hogy kicsoda, és mióta tevékenykedik, nem szerettem volna 
kiállítást tartani. A kiállítási anyagról nem érkeztek meg időben az információk, akkor még Horváth Károlyt kértem 
meg erre. Amikor kinyomoztam az illető telefonszámát, és felhívtam, nagyon pozitívan tudtunk beszélgetni, a 
fiatal művész megértette, hogy szeretnék vele, és a műveivel találkozni. Arra kértem, hogy egy héttel halasszuk 
el a kiállítás megnyitását, amit bizonyítani tudok, hiszen a plakátokat, az anyagokat megőriztem. Az általa kért új 
dátummal készítettük a meghívót, amibe beleegyezett. Megismertem a művészt személyesen, megnéztem az 
alkotásait, megfelelőnek, jónak találtam. A szervezési problémák, a kiállítás előkészítetlensége miatt halasztottuk 
egy héttel későbbre a megnyitót. Éppen Pünkösd volt, az ünnep utáni első munkanapon hívtam telefonon, hogy 
rendben van, készen vagyunk minden előkészítéssel, mire a művész úr közölte, hogy meggondolta magát az 
ünnepek alatt, és már nem szeretne kiállítani. Csodálkozva kérdeztem, hogy mi ez a változás? Azt válaszolta, 
hogy botrányt akar. Kérdeztem, hogy mi ennek az oka? Mire azt mondta, hogy azt ne kérdezzem. 
Említette Csárdi képviselő úr, hogy az intézményben problémák merültek fel a gazdasági vezető eltávolítása 
miatt. A gazdasági vezetőt az igazgatói jogkörbe tartozó, munkáltatói jogkörrel történő visszaélés miatt mentettük 
fel. Képzett jogásszal egyeztettem, jogszerű, szabályszerű volt. Bármilyen munkahelyről beszélünk, senki nem 
teheti meg, hogy visszaél a munkáltatói jogkör gyakorlásával. A mindenkori megbízott vezető tudta nélkül, egy 
Pinceszínházi dolgozót egyik napról a másikra utcára akartak tenni. Ez egy folyamat volt, ami tartott egy hónapon 
keresztül, Licskai Eszter kolléganőnek úgy adták elő, mintha Tóth Betty utasítására cselekednének, a kolléganő 
nem tudta miről van szó, belebetegedett, kórházban kötött ki, és ekkor keresett meg engem. Semmilyen 
tudomásom nem volt róla, a részleteit is elmondom, bár nem mindenki örül ennek. A nevemben adtak ki 
papírokat, éppen csak nem hamisították alá, a kolléganőt meghurcolták, visszaéltek a munkáltatói jogok 
gyakorlásával. Ebben a helyzetben nem várhattam, felmentettem az említett gazdasági vezetőt, és ennek 
következtében másnap már gondoskodtam a helyettesítéséről. Olyan személyt kerestem, akinek a végzettsége a 
képesítési követelményeknek minden szempontból megfelel, dolgozott már közalkalmazotti szférában, 
tapasztalata van az intézményi hálózat vezetésében. A belső munkatársak között nem találtam ilyet, ezért kellett 
külső személyt megbízni. A határidős feladatokat a külső megbízott pontosan teljesítette, minden rendben volt, a 
működési veszély egy pillanatig sem fenyegette az intézményt. Ez nem egy mindennapos dolog, de volt már 
precedens az országban arra, hogy egyik percről a másikra kellett helyettesről gondoskodni.  
 
Formanek Gyula: Köszönjük, nagyon kimerítően válaszolt. 
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Csárdi Antal: Előfordulhat egy költségvetési intézménynél, hogy a pénzügyi vezetőt külsős személlyel pótolják? 
Az aláírást, ami rögzítve van a Magyar Államkincstárnál, hogyan kívánta a külsős megbízott kivitelezni?  
A Pinceszínházzal kapcsolatos felújítást csak úgy sikerült „menedzselni”, hogy a bemutatót el kellett halasztani, 
ez nem vetett jó fényt az intézményre. 
 
Formanek Gyula: Úgy érzem, hogy kicsit túlléptük a napirend kereteit. Lassan olyan, mintha egy belső 
ellenőrzési vizsgálat eredményét próbálnánk kibeszélni. Kérem Képviselő urat, hogy kimondottan a pályázathoz 
kapcsolódó kérdéseket tegyen fel. 
 
Csárdi Antal: Elfogadom, ha a városvezetés úgy dönt, hogy nem szükséges a felmerült kérdésekre válaszolni,de 
megjegyzem, hogy mivel ő az egyetlen jelölt, fontos, hogy tisztán lássuk az elmúlt féléves működést. A belső 
ellenőrzési vizsgálattal kapcsolatban is lesznek kérdéseim, de az napirenden van. Tudomásom szerint a 2013. 
évi ellenőrzési tervben benne volt a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei ellenőrzése is. 
 
Tóth Betty: A Pinceszínháznak egyetlen bemutatója sem maradt el, nem csúszott időben sem. Frenkó Zsolt 
kérése volt, hogy mikor legyen a bemutató, határidőre a színházi évadot teljesíteni tudtuk. A francia évad annak 
„rendje és módja szerint” elindult. A Pinceszínház felújításában rengeteg segítséget kaptunk a Polgármesteri 
Hivatal illetékes osztályától, napi kapcsolatot tartottunk, figyelemmel kísértük, hogy hol tart a felújítás. Megbízott 
műszaki vezető személyt neveztem ki, aki a felújításért volt felelős. Ez elkerülte a figyelmét, vagy nem kért 
részletes felvilágosítást. Úgy emlékszem, hogy menet közben is felkeresett engem Képviselő úr, és 
megnyugtattam arról, hogy a legnagyobb rendben zajlott a felújítás. Elkészült, működik a színház, és 
működőképes volt folyamatosan a felújítás alatt is az intézmény. A próbákat átmenetileg a Ferencvárosi 
Művelődési Központban tartottuk, amit leegyeztettünk. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Az „A” határozati javaslat 2., 3. pontjába Tóth Betty nevét kérem 
beírni. Kérem, szavazzunk a 203/2013. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról a kiegészítésekkel. 
 
246/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Tóth Bettyt 2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig, határozott 
időtartamra megbízza a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói 
feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Betty 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján havi 
bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg, azzal a kikötéssel, hogy az illetménynek a vezetői döntésen alapuló 
illetményrésze, valamint a vezetői pótlék kizárólag a vezetői megbízás időtartamára kerül megállapításra. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a pályázaton résztvevőket a pályázat eredményéről értesítse, valamint a nyertes pályázó esetében a 
szükséges munkáltatói intézkedés megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
                            Kandolka László képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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Formanek Gyula: A pályázatot eredményesnek nyilvánítom. Gratulálunk Tóth Bettynek, az új 
intézményvezetőnek. Zárt ülést rendelek el a következő két napirendi pont tárgyalásához. 
 
Az 3-4. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 247-251/2013. (XI.07.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Tornai István képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: Folytassuk a nyílt ülést az 5. napirendi ponttal.  
 
 
5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 

194/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Minden rendeletet az élet felülírhat, ez egy jól sikerült rendelet, beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket, széleskörű, alapos elismerési rendszernek bizonyult, de vannak szépséghibái. Van lehetőség a 
javításra, és a két forduló között egyéb módosító javaslatok beküldésére is. Bíztatok erre mindenkit, hadd legyen 
még jobb, és méltóbb Ferencváros azon polgáraihoz, akik annyit tesznek a ferencvárosiakért, hogy megérdemlik 
a kitüntetéseket. 
 
Hidasi Gábor: Az előterjesztéshez – a két forduló között – annyi módosító javaslatot tennénk, hogy azokban az 
esetekben, ahol egyedüli jelölés van, elfogadjuk, hogy ne legyen titkos szavazás, de ahol több jelölt van, 
mindenképpen szeretnénk megtartani a titkos szavazás lehetőségét. A módosító javaslatunkat a két forduló 
között be fogjuk terjeszteni. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 194/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
252/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 194/2013. 
sz. előterjesztés mellékletét a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2013. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként 
elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

                     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

183/3-4/2013. 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 megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta az előterjesztést. Van pár kérdés, amire a bizottsági 
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ülésen nem kaptam választ. A Polgármesteri Hivatal dísztermével kapcsolatban Alpolgármester úr jelezte, hogy 
vannak tervek, és a mai ülésre tud mondani pontos összegeket, és hogy mi a várható menetrend a felújítással 
kapcsolatban. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a felújítások és a felhalmozások nagymértékben 
lemaradnak. Van, amiről nem tehetünk, de van, ami rajtunk múlik, például a díszterem felújítása.  
A lakásértékesítési sor növelését javasolja az előterjesztő. A közmeghallgatáson a lakásértékesítésekkel 
kapcsolatban egy nagyon furcsa vita alakult ki, javaslom, hogy készítsünk egy áttekintést, hogy milyen 
pályázatokat írt ki az Önkormányzat, hogyan változtak ezek, mennyi lakást vásároltak már meg, és mennyit lehet 
majd a közeljövőben megvásárolni. Félek, hogy a peres eljárás, ami elhangzott a közmeghallgatáson, plusz 
terhet ró az Önkormányzatra. 
A Humán Ügyek Bizottságának ülésén jeleztem, hogy a Ferencváros Kártyával kapcsolatban a különböző 
jegyzőkönyvekben sok érdekességet lehet olvasni, szeretnék ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót kapni a 
bizottság számára. Ez egy cég által működtetett, de mégis az Önkormányzat számára tett szolgáltatás.  
A költségvetés elején olvasható, hogy a Közterület-felügyeletnél az a 20 millió forint, amit az idén megszavaztunk 
számukra, nem szükséges, mivel a kerékbilincs, és ahhoz kapcsolódó eszközök beszerzése nem indult el. Ez a 
tevékenység kapcsolatban áll a parkolással, erről is jó lenne tájékoztató, hogyan állunk a parkolással 
kapcsolatban, milyen fejlemények vannak. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága is átnézte a szakmai területünket érintő módosításokat. Körülbelül 8 
db olyan módosítás van, ami a két forduló között megtörtént. Pál Tibor úr írásban is benyújtott módosító 
javaslatát a bizottság is megtárgyalta, de nem támogatta.  
 
dr. Bácskai János: A felújításokkal kapcsolatban erre a tárgyaló teremre gondol a Képviselő úr. Készült egy 
előzetes terv a terem felújítására, de történt egy stratégiaváltás. Kevés pénzt rá lehetne költeni egy tisztasági 
festésre, de ez is több lenne annál, mint amennyit érdemes. Ha nagyobban gondolkodunk, akkor egy olyan 
termet lehetne csinálni, amit nem csak a Képviselők használnak havonta legalább egyszer, hanem egy 
multifunkciós terem lenne, amelyet bárki – ha megfizeti az árát – használhatna, hasonlóképpen a gyönyörű 
Házasságkötő termünkhöz. Ez egy nagyobb – 100 millió forintos - beruházás, komolyabb tervek kellenek, és egy 
olyan koncepció elfogadása, amit szeretnék Képviselő-testület elé vinni, hogy a mindenkori követőink ne negatív 
véleménnyel legyenek rólunk, hanem egy jól megfontolt döntés után üljenek be a terembe, amely méltó a 
Ferencvárosi Önkormányzathoz. Ez az épület Czigler Győző tervei szerint épült, kettővel ezelőtti évszázadban, 
mindig „elöljáróság funkciót” birtokolt, csak mindig máshogy nevezték. A Ferencvárosi Torna Clubot is ebben az 
épületben alapították elődeink, és ha csinálunk egy gyönyörű dísztermet, akkor gondoljunk erre. Azon vagyok, 
hogy még ebben a ciklusban megszülessen a döntés, hogyan nézzen ki a terem, de mindenki hasznára.  
Az engedélyeztetési folyamatok nem a megfelelő sebességgel haladnak, a Viola u. 37/c., Balázs Béla u. 32/a.,b., 
Thaly Kálmán u. 14. szám alatti épületekre, az építési engedélyek nem készültek el, ezért a közbeszerzés kiírása 
sem indulhatott el, és a beruházások is a jövő évre csúsznak. A József Attila Terv kapcsán is volt ilyen tétel, a 
Manó-lak bölcsőde felújításánál is későbbre csúszott a kivitelezés, és a Nehru-part is a jelenlegi költségvetésben 
szerepeltetett számhoz képest teljesítésileg rosszul áll.  
A hivatal kiadásai a felénél tartanak a teljesítésben, de ezek a számok az idén változni fognak, nagyságrendileg 
tízmillió forintos tételt jelent. 
A lakásértékesítés jelenlegi ütemén eddig sem tudtunk változtatni, hiszen a piaci viszonyok, és a vásárlási 
szándék változásának függvénye. A közmeghallgatáshoz kapcsolódik a piaci alapú bérlakások megvásárlási 
lehetősége, a következő képviselő-testületi ülésen erre visszatérünk, szeretném, ha rendeletmódosításig 
eljutnánk. Az egyik bank egy bizonyos ajánlattal fordult az Önkormányzat felé, amely adott esetben mindenki 
számára előnyös lehet, a jövendő vásárlóknak, az Önkormányzatnak a saját előnyei alapján. Ezáltal is 
szeretnénk elősegíteni a lakásvásárlásokat, hogy bevételekhez jussunk, és megkönnyítsük a lakásvásárlók 
döntését. 
A Ferencváros Kártyával kapcsolatos tájékoztatónak semmi akadálya nincs, a kerékbilincsre vonatkozó kérdése 
a következő képviselő-testületi ülés parkolással kapcsolatos előterjesztésének a része lesz. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 183/3/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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253/2013. (XI.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződés támogatási összegének 14 millió forinttal történő megemelésre 
vonatkozó módosítását, és felkéri a Polgármester urat a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 183/3/2013. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 4 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 20/2013. (XI.12.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosításáról. 
 
 
7./ 2014. évi költségvetési koncepció 

204/2013., 204/2-3/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Érkezett Pál Tibor képviselő úrtól egy módosító javaslat 204/3/2013. számon. Kérdezem az 
előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Várom a kérdéseket, javaslatokat. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és támogatta. Felvetődött a 
Ráday és Lónyay utcai ingatlan kérdése, ami nem az Önkormányzat tulajdona, hanem a FEVIX Zrt-nél van, de 
tudjuk jól, hogy az Önkormányzaté. Az előző napirendben 10 millió forintot adtunk a FEVIX Zrt-nek arra, hogy az 
ingatlannak készítsen fejlesztési tervet. Szívesen vettem volna, ha megjelenik, hogy mi várható ezzel 
kapcsolatban, mégiscsak nekünk kerül pénzünkbe. 
A 2014. évi országos költségvetésben az önkormányzatok számára - az egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásánál - van egy módosítás, ami negatívan érinti a kerületünket is. Közben kaptam a Pénzügyi Irodától egy 
tájékoztatót, amit köszönök. 150 millió forintos mínuszt jelent az önkormányzatunk számára, ami egy viszonylag 
szabadon felhasználható összeg lett volna, remélem, hogy az országos költségvetés végleges elfogadásáig 
sikerül kiküszöbölni, hogy ne essünk el ettől a támogatástól. 
A módosító javaslat szerintem teljesen világos. Javaslom az előterjesztő számára, hogy a költségvetés 
elkészítéséig történjen egy számítás, - ha szükséges, akkor a rendeletek módosítása kerüljön a Képviselő-
testület elé – ami az itt leírt célt szolgálja, a Humán Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
ülésén is erről volt szó. Javaslom, hogy a határozati javaslat 9. pontjaként szerepeljen, mert ebből adódóan még 
rengeteg feladat van, de hogy ebbe az irányba el tudjon indulni a Képviselő-testület, és a 2014. évi saját 
költségvetésünknél már ezeket a számokat, irányokat, és a szükséges forrásokat elő tudjuk teremteni.  
 
dr. Bácskai János: Nekem ez a 20% ismerős máshonnan. Szerencse, hogy mindenki tudja, hogy jövőre 
választás éve van, és ez a 20% mire szeretne „hajazni”? Azt a tételt, hogy differenciálatlanul lakásbérleti díjak, 
helyiségbérleti díjak, intézményétkezési díjak egyöntetűen 20%-kal csökkenjenek, nem tudom másnak betudni, 
csak kampányfogásnak. Egy költségvetési koncepciónál, ha valaki bemond egy erős számot - 20%-ot – akkor illik 
emellé egy másik számot is tenni, hiszen ennek a 20%-nak adott esetben több százmillió forintos bevétel kiesési 
vonzata lehet. Javaslom a differenciálást is. A költségvetési koncepció elkészítésének és leadásának az idején 
még nem volt nyilvánvaló a Kormány döntése, miszerint az önkormányzatoknak teljes mértékű, 100%-os 
hitelkonszolidációs lehetőséget biztosít. Eszerint nem tartom elvetendőnek az ötletet, de az alábbi 
módosításokkal: a 20% maximáltan legyen ennyi, differenciáltan, attól függően, hogy lakásbérleti díj, 
helységbérleti díj, intézményétkezési díj, és kategórián belül is vizsgálva, az adott társadalmi rétegek 
lehetőségeit, a költségvetési lehetőségeink szerint.  
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Pál Tibor: Polgármester úr által javasolt módosítások számomra elfogadhatóak, ha így kerül be a határozati 
javaslat 9. pontjaként. 
 
dr. Bácskai János: Ez a lehetőség jól hangzik az Ön szájából, de ez a lehetőség csak számomra van megadva. 
Ha én elfogadom, akkor mentesülünk a szavazástól. Elfogadtam. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 204/2013. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról, és a 204/3/2013. sz. előterjesztésben szereplő – Polgármester úr által elmondott – 
javaslatról. 
 
254/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a - 204/2013 sz. 
előterjesztés mellékletét képező - 2014. évi költségvetési koncepciót és a 2014. évi költségvetést az alábbi, 
kiemelt szempontrendszerek figyelembevételével állítja össze: 

1./ Az Önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú, 
takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése 
mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása. 
2./ A feladatok tervezésének és végrehajtásának az önkormányzat gazdasági programjával egyezően, 
az ágazati koncepciókban foglaltak szerint, a bevételekkel összhangban kell történnie. 
3./ A városrehabilitáció prioritásának megtartása, lakóház felújításokhoz szükséges források biztosítása. 
A József Attila Terv I. ütemének 2014. évre ütemezett megvalósítása, valamint a korábban fővárosi 
pályázaton elnyert lakóházak felújítási támogatásainak felhasználásával további 4 lakóház felújításának 
befejezése. 
4./ A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további felhalmozási kiadás az alapvető működés biztosításán 
túlmenően rendelkezésre álló források függvényében tervezhető. 
5./ A közbiztonság, köztisztaság további javítása a kerület rendezettebbé tétele érdekében. 
6./ Kiemelt cél az önkormányzati szolgáltatások színvonalának szinten tartása és lehetőség szerinti 
növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett. Az intézményhálózat (ide értve a társaságokat is) 
működésével kapcsolatban elvárt a költséghatékony működtetés, továbbá a működési kiadások 
lehetőség szerinti csökkentése. A működési kiadások tervezése szigorú kontroll szerint történhet.  
7./ A szociális juttatások rendszere és új támogatási formák megtartása a rendelkezésre álló források 
figyelembevételével. 
8./ A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek 
növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
9./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy 2014. január 1-jétől a lakásbérleti díjak, a 
helyiségek bérleti díjai, valamint az intézményi étkezési díjak (gyermek és idősek étkeztetése) a jelenleg 
érvényesen fizetendő díjak összegéhez képest maximum 20 %-kal csökkenteni kívánja, differenciáltan, 
az adott társadalmi rétegek, valamint a költségvetés lehetőségeinek a figyelembevételével. 

Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Ezek szerint mégsem igaz, amit a Képviselő úr írt a módosító javaslatában, hogy támogatja a 
koncepciót, ha a módosító javaslata befogadásra kerül. Köszönjük. 
 
Pál Tibor (ÜGYREND): Nem kell vitát nyitni a tartózkodás üzenetéről. A levezető Elnök ne minősítse, ne 
kommentálja, hanem vezesse a képviselő-testületi ülést. 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 204/2013. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
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255/2013. (XI.07.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő - testülete felkéri a Jegyző asszonyt, 
hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és a helyi önkormányzatok 
és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
140. § (1) bekezdése a) pontjának előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 
2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

   (12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a 204/2013. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
256/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a Jegyző asszony által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- 
és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 

201/2013. 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 201/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
257/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 201/2013. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló…/2013. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

   (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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9./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(I. forduló) 

200/2013. 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 200/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
258/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 200/2013. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló…/2013. (….) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

                   (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására 

206/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Kérem az előterjesztés támogatását. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 206/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
259/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 206/2013. 
sz. előterjesztés mellékletét a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló…/2013. 
(….) önkormányzati rendelet tervezeteként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

                    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
260/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a rendelettervezet szomszédos önkormányzatoknak, valamint a környezetvédelmi igazgatási 
szervnek történő megküldésről.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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



14 
 

Hidasi Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
11./ Középső Ferencváros KSZT módosítása 

208/2013. 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 208/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
261/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – 
Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület Szabályozási Tervének és Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítását rendelet-tervezetként elfogadja, és a településrendezési eszköz egyeztetésének és 
elfogadásának egyszerűsített eljárás szerint történő lefolytatásával egyetért. 
Határidő: 2013. december 7. 
  15 nap a rendelet-tervezet kifüggesztésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

dr. Nagy Hajnalka jegyző a rendelet-tervezet kifüggesztéséért 
                     (15 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ 2014. évi belső ellenőrzési terv 

192/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Köszönöm, nincs. 
 
Csárdi Antal: Az idei évi tervekben benne volt az Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei és a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. ellenőrzése is. Megtörténtek ezek? Ha nem, akkor meg fog történni? Ha az sem, 
akkor ezeket fel lehet venni, ha nem történik meg a 2014. évi belső ellenőrzési tervben? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Benne voltak az idei tervben, 2 fővel látja el a belső ellenőrzés a tevékenységet. A 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei utóellenőrzése most fog megtörténni, a Ferencvárosi Parkolási 
Kft. pedig - a kapacitási lehetőségek függvényében – vagy ebben az évben, vagy a jövő év elején. Tájékoztatom 
a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék két szabályszerűségi vizsgálatot tart jelenleg az 
Önkormányzatnál. Az egyik a vagyongazdálkodással kapcsolatos 4 éves időtartamot öleli át, a másik a 2012. évi 
nemzetiségi önkormányzatok működését vizsgálja. Ez rendkívüli terhet ró a Hivatal szervezeti egységeire, így a 
belső ellenőrzésre is. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 192/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
262/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi Önkormányzata által fenntartott intézmények és egyéb szervezetek, valamint a gazdasági 
társaságok irányítói és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek belső ellenőrzéséről készült 2014. évi 
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ellenőrzési tervét – 192/2013. számú előterjesztés alapján – az 1., 2. és 3/a. és 3/b. számú mellékletekkel együtt 
elfogadja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző  

dr. Bácskai János polgármester (a FEVIX. Zrt. esetében) 
                     (15 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A 2012. évben állami támogatásban részesített Zenei Alapítvány által benyújtott beszámoló 
elfogadása  

195/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta, és a több mint 36 millió forintban részesült Zenei 
Alapítvány (Concerto Zenekar) beszámolóját elfogadta, támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 195/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
263/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2012. évben a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú 
melléklete, továbbá 27/2012. (IV. 25.) számú NEFMI rendelet alapján 36.359.291.- forint támogatásban részesült 
Zenei Alapítvány (Concerto Zenekar) beszámolóját.  
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül 
helyezésére és új Alapító Okiratának elfogadására 

209/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Sajnos gépelési hiba történt. A társaság tevékenységi köre, működési ideje című II. fejezet 
4/2. pontjában a Környezetvédelem kétszer szerepel, értelemszerűen egyszer szerepeljen. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
264/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (FESZOFE 
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Nonprofit Kft.) Alapító Okiratát, és ezzel egyidejűleg elfogadja a 209/2013 sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező új Alapító Okiratot az elhangzott módosításokkal együtt. 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Sebők Endre ügyvezető igazgató 
                     (15 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat kiírása 

202/2013. 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 202/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
265/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
202/2013. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy a pályázatok közzétételéről a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatói feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat 
értékelő szakmai bizottsága a Humán Ügyek Bizottsága. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                    (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása  

196/2013. 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 196/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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266/2013. (XI.07.) sz. 
Határozat 

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

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

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1.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, a 
205/2013. (VIII. 26.) számú, valamint a 266/2013 (XI.07.) számú határozattal módosított 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központra vonatkozó Alapító Okiratát az alábbi 
egységes szerkezetben adja ki a törzskönyvi bejegyzés hatályával.” 

2.Az Alapító Okirat 3. pontjának 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. 14-16. 
8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 hrsz. 
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.” 

 
Budapest, 2013. november 7. 

dr. Bácskai János  
polgármester 

Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára 

210/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
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dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: A bizottság támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2013. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
267/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ pert indít a Fővárosi Törvényszék, mint illetékes bíróság előtt, a 2008. december 20-án a Bakáts téri 
mélygarázs megvalósítása, és üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés semmisségének megállapítása 
iránt. 
2./ felkéri a Polgármester urat a keresetlevél elkészíttetésére, és a kereset benyújtásra. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Javaslat a József Attila-lakótelepen parkolási rendszer bevezetésére 

211/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Nagyon sok tartozása volt az eddigi Képviselő-testületeknek, ez is ide tartozik. Éppen itt az 
ideje, hogy a József Attila-lakótelep érintett részét megszabadítsuk a feleslegesen, és ingyen ott parkoló 
odaérkezőktől, tehát a József Attila-lakótelep P+R parkolóként működésétől, különös tekintettel a metróhoz közeli 
területekre. Kérem támogassák. 
 
Görgényi Máté: Mint bizottsági elnök, és helyi képviselő is szeretnék csatlakozni Polgármester úrhoz, 
megköszönni az előterjesztés készítőjének, Lászay János ügyvezető igazgató úrnak, hogy ezzel a remek 
megoldással előállt, hiszen ez régi igény a területen. A Részönkormányzati Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. Tovább lehetne finomítani a területet, ami 
jelenleg a fizetős parkolási övezetbe van bevonva, mivel számolunk azzal, hogy a lakótelep belső részének 
irányába tolhatja a parkoló autókat. A mostani határ már kellőképpen messze van a metrótól, hogy ennél beljebb 
parkolni már ne érje meg, de ha mégis, akkor érdemes lenne még beljebb tolni. Szeretném megköszönni az 
előterjesztőnek és a készítőnek is ezt a hiánypótló munkát. 
 
Martos Dániel: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén felmerült, hogy az 
úgynevezett „BKV házak” környékét a Ferencvárosi Parkolási Kft. mérje fel. Ha jól látom a vázlatrajzon szereplő 
zebracsíkokból, akkor ez megtörtént, legalábbis a térképen. Ügyvezető igazgató úr el fogja mondani, hogy milyen 
eredménnyel, mivel a bizottság kérte, hogy ez kerüljön bele a végleges változatba. 
 
Csárdi Antal: Milyen nagyságrendű parkolási díjjal számolunk a tervezés során? Ezt a FER-PARK 2010 Kft-vel 
vagy nélküle tervezzük megvalósítani?  
 
Lászay János: Szeretném megköszönni az előterjesztés elkészítése során a Képviselők és a Hivatal segítségét. 
Ennek köszönhető, hogy az egy nappal korábbi bizottsági ülésekhez képest is tudtunk változtatni, és remélem 
közmegelégedésre. Ezen a területen nem a bevételképzés volt az elsődleges szempont, hanem a lakótelepen 
élők nyugalmának, parkolási körülményeinek segítése, a rend biztosítása. Amennyiben itt a szabályozás végre 
eredményre jut, akkor várhatóan a környező területeket fogja terhelni a parkolás, ezért szükséges, és a 
következő képviselő-testületi ülésre az érintett egyéb területekre is javaslatot készítenénk, hiszen a Vágóhíd utca 
és környéke már most is P+R parkolóként működik. Ehhez a forgalomtechnikai tervek elkészítése – amire 
jogszabály is kötelez - tartalmilag is segítséget fog nyújtani. Szükségesnek tartjuk azt is, hogy az egyéb övezeti 
parkolásba bevont területeken is megtörténjen a forgalomtechnika aktualizálása, mert addig a jelenleg fennálló 
érvényes szerződések tekintetében sem lehet érdemben változtatni. A jogszabály határozza meg a díjtételeket, 
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tehát mi a fővárosi rendeleten kívül mást nem tudunk. Félreértésre szokott okot adni, hogy van a „várakozási 
övezet” és az ezen kívül eső „fizető várakozóhely”. A Kft. a kívül esőt választotta, mivel ha övezetbe vonnánk, - a 
jelenlegi szerződéses körülményekre tekintettel problémát jelentene – a 400 db parkolóhelyet meghaladó terület 
esetén kötelező lenne a teljes üzemeltetési rendszert kiépíteni, ami 45-50 millió forint plusz költséget jelent az 
önkormányzatnak az órák telepítése miatt, és ennek a megtérülése nem is várható. Ezért a javaslatunk a 
„várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhely”. Egy Budapesten még szokatlan, „hibrid” megoldás születne, 
egyrészt a „mobil parkolás”, - ami egyre nagyobb teret hódít – másrészt a „kártyás fizetés”, ahol a kártya 
különböző szolgáltató helyeken, üzletekben megvásárolható lenne, és ezzel biztosítanák annak igazolását, hogy 
a parkolásra a gépjárművek jogosultak. Folyamatban van annak felmérése, hogy melyik üzletek lennének 
bevonhatóak ebbe a tevékenységbe, ez különösebb költségvonzattal nem bír.  
 
dr. Bácskai János: Martos képviselő úr javaslatát, a „zebracsíkos” kiegészítést el tudom fogadni, oda is ki lehet 
terjeszteni. Onnan még megéri elgyalogolni a két metrómegállóig, legyen ez is benne. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2013. számú előterjesztés kiegészített 
határozati javaslatáról. 
 
268/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a József Attila-lakótelepen az Ifjúmunkás utca - Üllői út – Ecseri út - Távíró utca által közrezárt területen, 
valamint az Üllői u. (Távíró u. – Határ u.) közötti szakaszán, beleértve a Távíró u. mindkét oldalát a Dési Huber 
utcáig várakozási övezeten kívül eső fizető várakozási helyeket kíván kialakítani. 
2./ a József Attila-lakótelepen kialakítandó várakozási övezeten kívül eső fizető várakozási helyek kialakítást 
követően a díjfizetést telefonon, és kézi beszedésű parkolási jegyek útján biztosítja. 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a fizető parkolóhelyek kialakításához szükséges forgalomtechnikai terv 
elkészíttetéséről, annak hozzájárulás céljából a forgalomtechnikai kezelőhöz történő benyújtásáról, valamint az 
egyéb szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
4./ a József Attila-lakótelepen kialakítandó várakozási övezeten kívül eső fizető várakozási helyek kialakításához 
szükséges fedezetet biztosítja, és felkéri a Polgármester urat, hogy ezek biztosításról a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosításakor, illetve a 2014. évi költségvetés előkészítésekor gondoskodjon. 
Határidő: 1. és 2. pontok: forgalomtechnikai tervhez történő hozzájárulást követő hónap 1-je 

 3. pont esetében 2014. január 31. 
 4. pont: 2013. évi költségvetés soron következő módosítása illetve a 2014. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
                     (15 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Mezey István, Csárdi Antal képviselők elhagyták az üléstermet. 
 
 
19./ Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők munkájáról szóló értékelés 
szempontrendszere  

212/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Pótlólag kapták meg a Képviselők az előterjesztést, tehát szerintem ki kell egészítenem. Az 
előterjesztés azért volt szükséges, mert 2013. szeptember 1-jétől a Nemzeti Köznevelési Törvény változásai 
miatt a korábbi intézményvezetőkre vonatkozó jutalmazási rendszer megváltozott. Az 1. sz. melléklet tartalmazza 
azt a szempontsort, ami alapján a jövőben ez az értékelés történhetne, illetve az elterjesztés meghatározza az 
intézményvezetők értékelésének a módját, mértékét, amit a Nemzeti Köznevelési Törvényhez és a KJT-hez 
igazítottunk. A határozati javaslat első három pontja az új értékelési szempontokat határozza meg, illetve a 
törvényekhez való illetmény mértékét igazítja. A 4. pont visszavonja a korábbi határozatot, amelyet a törvény 
miatt a jövőben nem lehet alkalmazni. 
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
269/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy,  
1./ a fenntartásban lévő köznevelési intézményeket 2014-től tanévenként egy alkalommal, a tanévet követő 
október 31-ig szakmai beszámoló készítésére kötelezi. 
2./ jóváhagyja 2014-től az 212/2013 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a költségvetési forrásoktól 
függő esetleges jutalmazás során a jutalom mértékének meghatározáshoz kialakított, és az intézményi 
beszámolókon alapuló szempontrendszert. 
3./ az intézményvezetőknek 2014-től évente a költségvetés aktuális helyzetétől függően adható jutalom 
maximális mértékét az alábbiak szerint határozza meg: 

FESZGYI: intézményvezető kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének 20%-a  
FEBI: intézményvezető kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének 20%-a 
Köznevelési intézmények: a vezető pótlékkal számított éves illetmény 15 %-a. 

4./ 2014. január 1-jével visszavonja a Képviselő-testület 256/2011 (VIII.26.) számú határozatát és a 257/2011. 
(VIII.26.) számú határozat 3. pontját. 
Határidő: 1-3. pontok: 2013. november 7.  

  4. pont: 2014. január 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                      13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése 

193/2013. 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 193/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
270/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013/2014. 
nevelési évre  
1./ engedélyezi a Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) Ficánka csoport, Mókus csoport, Katica 
csoport, valamint a Csipet-csapat csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os 
határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény 
Ficánka csoportjában tényleges 25 fő (számított 29 fő), Mókus csoportjában tényleges 25 fő (számított 27 fő), 
Katica csoportjában tényleges 25 fő (számított 28 fő), Csipet-csapat csoportjában tényleges 25 fő (számított 26 
fő) létszámban állapítja meg. 
2./ engedélyezi az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) Piros és Zöld csoportjában a törvény szerinti 
maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális 
csoportlétszámokat az intézmény Piros csoportjában tényleges 25 fő (számított 27 fő), Zöld csoportjában 
tényleges 23 fő (számított 28 fő) létszámban állapítja meg. 
3./ engedélyezi a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) Vackor és Brumi csoportjában a törvény 
szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett 
maximális csoportlétszámokat az intézmény Vackor csoportjában tényleges 17 fő (számított 18 fő), Brumi 
csoportjában tényleges 19 fő (számított 20 fő) létszámban állapítja meg. 
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4./ engedélyezi a Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) 4. számú csoportjában a törvény szerinti maximális 
csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális 
csoportlétszámot az intézmény 4. számú csoportjában tényleges 25 fő (számított 27 fő) létszámban állapítja meg.  
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
21./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 

213/2013. 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 213/2013. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
271/2013. (XI.07.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Kármán 
Györgyöt saját halottjának tekinti. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját 
halottjának temetésével kapcsolatos költségeket (432.140,- Ft) a 3422. költségvetési sor terhére utólagosan, 
költségtérítés jogcímen átvállalja. 
Határidő: 2013. november 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                    (13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Szeretném megköszönni a kollégáknak a közreműködését a kamerarendszer kibővítésének 
befejezésében. Ma sikeresen elindítottuk 54 db térfigyelőkamera működését a kerületben. Megduplázódott a 
kamerák száma, ez egy nagyon jelentős lépés a közbiztonság érdekében. Ez idén a harmadik jelentős lépés, a 
József Attila-lakótelepen a rendőrörs átadása, illetve a harmadik Körzeti Megbízotti Iroda megnyitása után. Azon 
kollégáknak is köszönet jár, akik a „Természettudományos Laboratórium” pályázatban részt vettek, hiszen ma a 
hatóság lezárta a teljeskörű átvizsgálást, szinte hibátlanul alkalmasnak, és kiválónak nyilvánította a pályázat 
teljes lebonyolítását. Találkozunk a 2013. december 5-i rendes képviselő-testületi ülésen.  
 
Formanek Gyula: Zárt ülést rendelek el. 
 
Az 22. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 272-274/2013. (XI.07.) sz. határozatok a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 17.08 perckor bezárom.  
 

k.m.f. 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 


