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

2014. február 13-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, Martos Dániel, Mezey István, Sajó Ákos, Tornai István, Veres László, Zombory Miklós 
képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester. 
 

Hivatal részéről: 
dr. Nagy Hajnalka, 
dr. Szabó József aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Enyedi Mária, dr. Hosszú Károly, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Nyeste-Szabó 
Marianna, dr. Ódor Éva, Pandurics Anett, dr. Pap Ágnes, Pál József, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. 
Székelyhidi Ildikó, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, Temesiné Apollónia Aranka, dr. Vabrik Györgyi, T. 
Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Megyeri Csaba, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának vezetője, Lászay 
János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgatója, 
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Vörös 
Attila – FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központ igazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. igazgatója, Gedeon Andor – 
FESZGYI igazgatója, Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Kérem képviselőtársaimat, jelentkezzenek be, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.10 perckor megnyitom. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
Kérem figyelembe venni a 2. napirendi pontnál a 37/3/2014. sz., a 3. napirendi pontnál a 16/5-7/2014. sz. 
módosító javaslatokat. Javaslom, hogy a 44/2014. sz. - ”Interpelláció” című - előterjesztést a kiküldött meghívó 
szerinti 17. napirendi pont után vegye fel napirendjére a Képviselő-testület. 
 
Csárdi Antal: Kérem, vegye fel a Képviselő-testület napirendjére a 45/2014. sz. – ”Sürgősségi javaslat, a 
parkolás üzemeltetéssel összefüggő döntések meghozatalára” című – előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk először arról, hogy a Képviselő-testület napirendjére veszi a 45/2014. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat, a parkolás üzemeltetéssel összefüggő döntések meghozatalára” című – előterjesztést, 
melyet a kiküldött meghívó szerinti 19. napirendi pont után tárgyaljon a Képviselő-testület.  
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21/2014. (II.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy napirendjére 
veszi a 45/2014. sz. – ”Sürgősségi javaslat, a parkolás üzemeltetéssel összefüggő döntések meghozatalára” 
című – előterjesztést és a meghívó szerinti 19. napirendi pont után tárgyalja meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
22/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok 
kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása 
 33/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő. Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2-3/2014. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 
 16/4-7/2014. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

20/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 
módosítása (II. forduló) 
 18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása (II. 
forduló) 
 17/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
 35/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
8./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban 
 38/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
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9./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület 
KSZT módosítása II. forduló 
 39/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
10./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./  
a.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Balázs Béla u. 11. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 

22/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

b.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, Bp. IX. Balázs Béla u. 32. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 

23/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

12./ Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. IV. és fszt V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó 
bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása  

21/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ RÁD VOX CAFE Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 254/2013.(VIII.23.) számú határozata ellen 

24/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyására, illetve 
közszolgáltatási szerződéseik módosítására  
 36/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
15./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára 
 19/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
16./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 29/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
17./ Interpelláció 
 32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető 
 

18./ Interpelláció 
 44/2014., 44/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
 

19./ Javaslat a 164/2013. (VI.06.) sz. határozat módosítására 
41/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató 
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20./ A WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. címerhasználati kérelme 
 42/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
21./ Sürgősségi javaslat, a parkolás üzemeltetéssel összefüggő döntések meghozatalára 
 45/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
 
22./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 26/2014. sz. előterjesztés  

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

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos 
pályázatok kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása 
 33/2014. 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 megtárgyalta az előterjesztést. Mindkét óvodavezetőnek lejár a 
szerződése 2014. július 31-ével, tehát a pályázatot ki kell írni. A három szakértőről is szavaztunk, a bizottság 
egyhangúan támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 33/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
23/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 
1./ úgy dönt, hogy a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
33/2014. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ úgy dönt, hogy a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 
33/2014. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon. 
Határidő: 2014. február 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ a Csicsergő Óvoda, és Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat 
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

Kakuja Klára   óvodai tanügyigazgatás és intézményértékelési szakértő 
 Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés 
 Pósch Mária   óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés 
Határidő: 2014. február 13. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázatok összegben 
határozza meg, és felkéri a Polgármester urat, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról 
gondoskodjon a 3142. „pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2-3/2014. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: A Polgármester úr által elmondott 37/3/2014. sz. módosító javaslattal együtt tárgyaljuk az 
előterjesztést. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Amit a bizottsági ülésen elmondtam, az érvényes a továbbiakban is. Majdnem 
„zárszámadásnyi számhalmaz”-ról van szó, lehet kérdezni. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: A Ferencvárosi Parkolási Kft-vel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ha jól látjuk a számokat, akkor 
a 2013. évben 19,3 millió forint maradt nyereségként. Erősítsen meg Polgármester úr, hogy jól számolunk, a 
legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a 1015. költségvetési soron számolt 504,4 millió forintból le 
kell vonnunk azt a 76 millió forintot, amit a kerékbilincselés miatt odaszámoltunk, akkor összesen 19,3 millió forint 
marad. Szeretném jelezni, hogy a nyereség 2010. évben 214 millió forint volt, elég érdekes. 
 
dr. Bácskai János: Amire Képviselő úr hivatkozik, azok még nem végleges számok, hiszen a zárómérleg, 
zárszámadás még nem ismert. Utána tudunk érdemben arról beszélni, hogy a parkolás mennyire hatékony és 
jövedelmező. Óvakodnék a parkolás megfelelőségét bevételekkel mérni, hiszen ez visszatetszést kelthet, 
miközben nagyon sok a kérés, hogy a József Attila-lakótelepen legyen több helyen bevezetve a fizetős parkolás. 
Jól látható a Vágóhíd utca környékén is, hogy mennyi probléma adódik abból, hogy nincs fizetős parkolás, ami 
nemcsak bevételkiesést jelent, hanem sok az ott parkoló „idegen”, nem kerületi. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 37/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslata alapján az egy fordulóban történő tárgyalásról. 
 
24/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosításáról szóló …../2014. (….. 
….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 37/2014., 37/3/2014. számú előterjesztések 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 4 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja az 5/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetés 
módosításáról. 
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. 
forduló) 
 16/4-7/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő. Dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: A 16/5-7/2014. sz. módosító javaslatokkal együtt tárgyaljuk a napirendet. Kérdezem az 
előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Az első fordulós kifüggesztett tervezethez képest a változások egy bő oldalra ráfértek, tehát 
az első fordulós állapot is jó volt. Ha emlékszünk az ellenzék is csak dicsérni tudta a 2014. évi költségvetést, 
ennek ellenére a kifüggesztést sem szavazták meg, ami méltatlan a költségvetés színvonalához. Ha nem tetszik, 
akkor inkább ma kellene „nemmel” szavazniuk, de lehet, hogy megtörténik az, hogy a tökéletes költségvetést ma 
már ők is elfogadhatónak tartják. Az ellenzék által felvetett módosító javaslatok közül sokat beépítettünk a 
költségvetésbe, így azt is, ami a lakbércsökkentés differenciált voltára vonatkozik.  
Kiemelném, hogy a fejlesztési kiadások milyen rég nem látott nagy számmal jellemezhetők, ami továbbra is azt 
jelenti, – minden rosszindulatú rémhírterjesztéssel szemben – hogy a rehabilitáció lendületben van. Ha a 6. sz. 
melléklet adatait megnézzük, akkor az általános, és céltartalék számait megnézve azt kell megállapítanunk, hogy 
stabil a költségvetés, és alkalmas arra, hogy felkészültek legyünk bármire. Reméljük, hogy az Orczy kertben 
történő nagy beruházás által okozott második bombariadó miatti kiürítésnél nagyobb problémája nem lesz a 
kerületnek. Ezúton is köszönöm a résztvevők közreműködését, a Katasztrófavédelem kitűnő irányítását, a 
végrehajtásban jeleskedő hivatali kollégák, a FESZGYI, FESZOFE Kft., Ferencvárosi Közterület-felügyelet Kft. 
dolgozóinak példamutató munkáját. Ez az ott elszállásolt, ideiglenesen kitelepített 98, illetve 29 személy 
véleménye is volt. 
 
Illyés Miklós: Ritka az ilyen bizottsági ülés, hogy az ellenzéknek sincs kérdése a költségvetéshez, ami azt 
jelenti, hogy stabil költségvetést sikerült alkotni. Az első fordulóhoz képest nincs sok differencia, a humán 
területen nem volt kérdés, a Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: A bomba miatti kitelepítéssel kapcsolatban én is szeretném megköszönni a hatóságok munkáját, 
bár egyes politikusok, akik azt hitték, hogy kampánycélokra ezt fel lehet használni, és megjelentek a fotókon, 
habár Ferencváros másik felének képviselőjeként eltévesztették a házszámot, rossz helyen próbáltak 
kampányolni. Valószínűleg jelölt lesz az illető, ezért vesz részt az önök propagandájában.  
A költségvetésre nem lehet azt mondani, hogy tökéletes. Valószínűleg az Önök által megbízott „civil Fideszes”, 
plakátokon szereplő bohóctól kértek tanácsot, hogy vicceseket mondjanak a mai napon. Szeretném 
megkérdezni, hogy miért van az, hogy a 2013. évi utolsó módosításban, és a 2014. évi második módosításban a 
2013-as számoknál több milliárdos eltérés van. Ha megnézzük ezeket a számokat, akkor mindennek nevezhető 
ez a költségvetés, csak „helyesen megalkotottnak” nem.  
A 3024. költségvetési soron a választásra beállított 106 millió forintra fog érkezni támogatás, vagy ezt a 
Ferencvárosi Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia?  
Egy olyan Kft-t támogatunk, ami fél éve „nullát” produkál, ez a Ferencváros Kártya Kft. Biztosan csinál valamit, 
mivel van Felügyelő Bizottsága, ügyvezető igazgatója, de a lakosság nem veszi igénybe a kártyát. Polgármester 
úr helyesnek tartja tízmillió forinttal támogatni ezt a Kft-t?  
 
Formanek Gyula: Javaslom Képviselő úrnak, hogy amikor adatokat hasonlít össze, akkor olvassa el a táblázatok 
fejléceit is. Tényadatokat tervezett adatokkal összehasonlítani szerintem „badarság”. 
 
dr. Bácskai János: Valaki nem csak a fejléceket keveri össze, hanem a napirendet is, hiszen hallottunk a bomba 
kapcsán olyan adatokat, amik nem tartoznak a költségvetési vitához. Szerintem a Ferencvárosi Kártyába 
„feccöltünk” már annyit, hogy ne azonnali, hirtelen döntéssel szüntessük meg. Szerintem még nem érett meg 
erre, ezért további támogatása az életben maradásához szükséges. Folyamatban van annak a kidolgozása, 
hogyan lehetne a kártyát kedveltebbé, hasznosabbá tenni. Vállaljuk a felelősséget a 10 millió forintért is, ami egy 
tervezett összeg, tehát nem biztos, hogy elköltésre kerül, hiszen mi is azt szeretnénk, ha a kerület kártyája 
elnyerné méltó helyét.  
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 16/4-6/2014. 
számú előterjesztések alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 4 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetéséről. 
 
 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások 
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

20/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm Képviselőtársaim igen szavazatát, hogy lehetővé tették Ferencvárosnak, hogy 
elsőként jelenthesse ki, van költségvetése erre az évre is. Nyugodtan alhatnak az itt élők, az évhez minden 
feltétel rendelkezésre áll.  
Az előterjesztésben szereplő rendeletnek is az az értelme, hogy szeretnénk gondoskodni, könnyebb helyzetbe 
hozni azokat, akik a legszomorúbb körülmények között élnek. Az a szándék, hogy azokon segítsünk, akiknek a 
leginkább szükséges, akiknél a lakbércsökkentés mértéke a legnagyobb mértéket jelenti. Adott esetben 15-20-
30%-os csökkenés az ilyen körülmények között élőknek nagy segítséget fog jelenteni. Végeztünk számításokat a 
bekövetkező bevételkiesést illetően, a költségvetés stabilitása megengedi, hogy ezekről a bevételekről 
lemondjunk. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 20/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslata alapján az egy fordulóban történő tárgyalásról. 
 
25/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …../2014. (….. ….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és 
fogadja el. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 20/2014. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 7/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, 
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
rendelet módosítása (II. forduló) 
 18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések  

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 rendelet megalkotásáról a 18/2014., 
18/2/2014. számú előterjesztések alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 8/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosításáról. 
 
 
6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet 
módosítása (II. forduló) 
 17/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: A helyi gázár- és távhőtámogatás helyett fűtéstámogatás jár a téli hónapokra, 12 ezer forint, ez 
havi 2 ezer forint. Az élelmiszertámogatás áprilisban 3 ezer forintos Erzsébet utalvány formájában fog 
megjelenni. Erről nem volt vita, a Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 17/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 9/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosításáról. 
 
 
7./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos 
helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
 35/2014. 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 rendelet megalkotásáról a 35/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 10/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletét a kerületi önkormányzati 
fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról 
szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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8./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban 
 38/2014. 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 38/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
26/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 321/2013 (XII.12.) határozat 1. pontjában a 2014. december 31-i dátumot 2015. február 28-ra módosítja. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a 321/2013. (XII. 12.) számú határozat 2. pontját visszavonja, és jóváhagyja a 38/2014 számú előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező ellátási szerződés tervezetet. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a végleges szerződést - a jóváhagyott szerződéstervezet lényeges 
tartalmi elemeit nem érintő esetlegesen szükséges változtatások átvezetését követően - megkösse. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs 
terület KSZT módosítása II. forduló 
 39/2014. 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 39/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
27/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ megszünteti a Képviselő-testület 261/2013. (XI.07.) sz. határozatával elfogadott rendelettervezet 
kifüggesztését. 
2./ a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadásával a 39/2014. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt 
rehabilitációs terület Szabályozási Tervének és Kerületi Építési Szabályzatának módosítását rendelettervezetként 
elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.  
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a településrendezési eszköz tervezetét küldje meg az állami főépítésznek 
végső szakmai véleményezésre. 
Határidő: 2014. március 13. 
  15 nap a rendelettervezet kifüggesztésére 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
dr. Nagy Hajnalka jegyző a rendelettervezet kifüggesztéséért  

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: A bizottságok támogatták. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 40/2014. számú 
előterjesztés normatív határozati javaslatáról. 
 
28/2014. (II.13.) 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.), 332/2012 (IX.07.) és 222/2013 (X.03.) számú 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 Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (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), 
222/2013 (X.03.) és a 28/2014 (II.13.) számú határozataival az alábbiak szerint hagyta jóvá.” 
 

2./ 
 
Az SZMSZ I. fejezet 11. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
 
„A Főépítészi Csoportot vezető Főépítész tevékenységét a jegyző közvetlen irányítása, felügyelete mellett látja 
el.” 
 

3./ 
 
Az SZMSZ I. fejezet 12. pontjának címe az alábbiakra módosul: 
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„12. A Hivatal alaptevékenysége” 
 

4./ 
 
Az SZMSZ I. fejezet 12.2. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„12.2  Alaptevékenysége kormányzati funkciók szerinti bontásban: 

081071  Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenység 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenység 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenység 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenység 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenység 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenység 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenység 
011220  Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenység” 
 

5./ 
 
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjának Hatósági Irodára vonatkozó szövege az alábbiakra módosul: 
 
„Hatósági Iroda       16 fő 
 Építésügyi Hatósági Csoport 
  Általános Hatósági Csoport” 
 

6./ 
 
Az SZMSZ III. fejezet 2.1. pontjának felsorolása kiegészül a főépítésszel. 
 

7./ 
 
Az SZMSZ III. fejezete kiegészül az alábbi 3. ponttal: 
 
„3. gazdasági vezető 
 
A Hivatal gazdasági vezetőjének a Pénzügyi Iroda vezetője minősül, aki ellátja az Áht-ban a gazdasági vezető 
részére előírt kötelezettségeket, és gyakorolja annak jogait.” 
 

8./ 
 
Az SZMSZ VI. fejezet 17. pontja hatályát veszti. 
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9./ 
 
Az SZMSZ VII. fejezet 3. címének 18. pontja hatályát veszti. 
 

10./ 
 
Az SZMSZ VII. fejezet 4.1.4. pontja hatályát veszti. 
 

11./ 
 
Az SZMSZ VIII. fejezetének címe az alábbiakra módosul: 
 
„VIII. IRODAVEZETŐK, IRODAVEZETŐ-HELYETTESEK, CSOPORTVEZETŐK, ÜGYINTÉZŐK, ÜGYKEZELŐK 
ÉS Mt.-s ALKALMAZOTTAK FELADATAI, FELELŐSSÉGI RERNDJE” 
 

12./ 
 
Az SZMSZ VIII. fejezet 1.30. pontja hatályát veszti. 
 

13./ 
 
Az SZMSZ VIII. fejezete kiegészül az alábbi új, 4.-6. pontokkal. 
 
„4. Ügyintézők: 

a) határidőben és szakszerűen érdemi döntésre előkészítik a feladatkörükbe utalt ügyeket, 
b) szervezik és figyelemmel kísérik az ügyek végrehajtását, 
c) figyelemmel kísérik a rájuk bízott területtel összefüggő jogszabályi környezet előírásait és azok 

változását, ellátják a feladatkörükkel összefüggő önkormányzati rendeletek, belsői intézkedések, 
szabályzatok szakmai szempontú, folyamatos felülvizsgálatát, 

d) szakértelemmel foglalkoznak a rájuk bízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, 
e) felelősek a rájuk bízott területen a jogszerűség betartásáért, valamint a Hivatal állandó és időszakos 

célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért. 
 
5. Ügykezelők: 
A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében ellátják 
mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyeket a munkaköri leírásuk tartalmaz, illetve amivel a felettes 
vezetőjük megbízza őket. 
 
6. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók 
A fizikai foglalkozású, valamint a munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazottak ellátják mindazokat a kisegítői 
feladatokat, amellyel felettes vezetőjük megbízza, és tevékenységükkel segítik az érdemi ügyintézői és ügyviteli 
feladatok ellátását.” 
 

14./ 

Az SZMSZ IX. fejezet 2.3. pontja alábbiakra módosul: 
 
„2.3. A Közszolgáltatási Irodán dolgozó, hosszított ügyfélfogadásban résztvevő köztisztviselő munkarendje: 
Az Anyakönyvi Csoport és az ügyfélszolgálatok (Bakáts tér 14., Toronyház u. 3/b.) - az Ecseri út 19. kivételével - 
egységes munkarendben működnek. Annak a köztisztviselőnek, aki hétfőn és szerdán 18 óráig dolgozik, a 
pénteki munkaideje 12.00 óráig tart.” 

15./ 
 
Az SZMSZ IX. fejezet 2.3.1. pontja az alábbiakra módosul: 



13 
 

„2.3.1. Anyakönyvi Csoport, Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport (Bakáts tér 14.), Toronyház u. 3/b 
Ügyfélszolgálati Kirendeltség dolgozóinak munkarendje: 

 
Hétfő: 8.00 - 18.00  Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Kedd: 8.00 - 16.00  Péntek: 8.00 - 12.00 
Szerda: 8.00 - 18.00” 

 
16./ 

 
Az SZMSZ IX. fejezet 2.3.2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
„2.3.2. Az Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség dolgozójának munkarendje: 

 
Hétfő: 8.00 - 17.00  Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Kedd: 8.00 - 16.00  Péntek: 8.00 - 15.00 
Szerda: 8.00 - 16.00” 

 
17./ 

 
Az SZMSZ IX. fejezet 3.2.2. pontjának címe az alábbiakra módosul:  
 
„Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport (Bakáts tér 14.),  
Toronyház u. 3/b Ügyfélszolgálati Kirendeltség” 
 

18./ 
 
Az SZMSZ IX. fejezet 3.2.3. pontja az alábbiakra módosul:  
 
„3.2.3. Ecseri u. 19. Ügyfélszolgálati Kirendeltség 

 
Hétfő: 8.00 - 17.00  Csütörtök: 8.00 - 16.00 
Kedd: 8.00 - 16.00  Péntek: 8.00 - 15.00 
Szerda: 8.00 - 16.00” 
 

19./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete 3.1. pontjának címe az alábbiakra módosul: 
 

„3.1. Általános Hatósági Csoport” 
 

20./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete 3.1.4.3. pontjának címe az alábbiakra módosul: 
 

„3.1.4.3. Általános környezetvédelmi feladatok:” 
 

21./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete kiegészül az alábbi új 3.1.5. ponttal: 
 
„3.1.5. A társasház szervei működésének – jegyző hatáskörébe utalt – törvényességi felügyeletével összefüggő 
feladatok” 
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22./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.2. I pontjának f) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„f) HPV elleni oltások szervezése az érintett korcsoport részére.” 
 

23./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.2. V pontjának d) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„d) előkészíti a Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát” 
 

24./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.2. V pontja kiegészül az alábbi új f) ponttal: 
 
„f) az iroda feladatköreit érintő szakmai napok szervezése, lebonyolítása” 
 

25./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.2. pontja kiegészül az alábbi új VI. ponttal: 
 
„VI. Sport területén: 

a) Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő feladatokat. 

b)  Előkészíti és lebonyolítja a kerületi testnevelő tanárok és kerületi sportegyesületek vezetői 
számára szervezett sportszakmai továbbképzések programját. Előkészíti és lebonyolítja a 
kerületi testnevelő tanárokkal és kerületi sportegyesületek vezetőivel történő folyamatos 
kapcsolattartást. 

c) Szervezi az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait. A kerületi bejegyzéssel rendelkező 
sportszervezetekkel együttműködésben a ferencvárosi kötődésű, illetőleg a hátrányos helyzetű 
családok részére rendszeresen sportnapok szervezése, a lakosság rendszeres testmozgásra, 
sportolásra, rekreációra ösztönzése az egészségmegőrzés jegyében. 

d)  Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak 
ellátásához biztosított céltámogatás felhasználására. A diáksport kapcsán kapcsolatot tart fent a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerülettel. 

e)  Közreműködik a diákolimpiai versenyrendszer működtetésében, a lakossági szabadidősportos 
rendezvények szervezésében. Segíti a kerületben működő sportági bizottságok szakmai 
munkáját. 

f)  Szakmai segítséget nyújt a Humán Ügyek Bizottsága által kiírt sport pályázatok 
előkészítésében, és ellenőrzésében.” 

 
26./ 

 
Az SZMSZ X. fejezet 4.3. d) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„d) Intézi a helyi fűtéstámogatás ügyeket” 
 

27./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.4. b) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„b) Intézi a méltányos közgyógyellátásra való jogosultság ügyeket” 
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28./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.4. o) és w-y) pontjai az alábbiakra módosulnak: 
 

 „o) Intézi az önkormányzati segéllyel kapcsolatos ügyeket. 
w) Intézi a születési és életkezdési támogatásokkal kapcsolatos ügyeket. 
x) Gyógyszertámogatást állapít meg. 
y) Élelmiszertámogatást állapít meg.” 

 

29./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 4.5. f) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„f) Szervezi az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, köznevelési feladatait, a 
személyes gondoskodás keretében az alap-és szakosított ellátásokat.” 
 

 
30./ 

 
Az SZMSZ X. fejezet 4.5. dd), ii) és jj) pontjai hatályukat vesztik. 
 

31./ 
 

Az SZMSZ X. fejezet 5.1.1. pontja értelemszerűen a)-j) pontig számozást kap, illetve a szövegből a „nemzetiségi 
önkormányzatok” szó hatályát veszti. 
 

32./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 5.1.2. c) pontja hatályát veszti. 
 

33./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete kiegészül az alábbi új, 5.1.4. ponttal: 
 
„5.1.4. Nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggésben ellátja az alábbi feladatokat: 

a) a jegyző képviseletében az üléseken való részvétel a törvényesség biztosítása érdekében 
b) jogszabálysértés esetén jelzés az ülést vezető személynek 
c) a napirendeket megalapozó előterjesztések jogi szempontból történő véleményezése” 

 
34./ 

 
Az SZMSZ X. fejezet 7.2. pontja kiegészül az alábbi új q) ponttal: 
 
„q) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a pénztári és pénztárellenőri feladatokat.” 
 

35./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 7.3. c) és d) pontjainak szövege az alábbiakra módosul: 
 
„c) az éves beszámolót a megfelelő nyomtatványokon elkészíti, ellenőrzi és a MÁK felé továbbítja, 
d) havi és negyedéves jelentéseket (PM infó, mérlegjelentés) elkészíti, ellenőrzi és továbbítja a MÁK felé,” 
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36./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 7.3. f) pontjának szövege az alábbiakra módosul: 
 
„f) elvégzi a Közterület-felügyelet pénzforgalmának teljes pénzügyi és számviteli feldolgozását,” 
 

37./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 7.3. pontja kiegészül az alábbi új j) ponttal: 
 
„j) a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában ellátja a 

- kötelezettségvállalás nyilvántartását, 
- az együttműködési megállapodás aktualizálásának pénzügyi vonatkozású előkészítését,  
- a bevételek és kiadások, számlák, kötelezettség-vállalásokkal felszerelt banki és pénztári 

bizonylatok, személyi juttatások és járulékok teljesítésének kontírozását, könyvelését, 
- a szükséges zárlati munkálatokat, 
- az éves beszámolók megfelelő nyomtatványokon történő elkészítését, ellenőrzését és a MÁK 

felé továbbítását,  
- negyedéves jelentések (PM infó, mérlegjelentés) elkészítését, ellenőrzését és továbbítását a 

MÁK felé, 
- a pénzforgalmak teljes pénzügyi feldolgozását, 
- az eszközök nyilvántartásának, a nagy értékű és csoportosan a kis értékű tárgyi eszközök 

állományának és az abban bekövetkező változásoknak a vezetését, az eszköz- és 
készletgazdálkodás analitikus nyilvántartásának vezetésére alkalmazott számítástechnikai 
program kezelését, 

- a selejtezési és a leltározási feladatok kapcsán, a mennyiségi leltár felvételében való 
részvételt, a leltári adatok összevetését az eszköznyilvántartás adataival, a leltár értékelését, a 
szükséges nyilvántartások elkészítését, 

- a mérleg, beszámoló valódiságát alátámasztó nyilvántartások vezetését.” 
 

38./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.2. pontja kiegészül az alábbi új g) ponttal: 
 
„g) Települési Értékárral kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása” 
 

39./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.5. t) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„t) A Főépítészi Csoport által előkészített előterjesztések teljes ábra anyaga.” 
 

40./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.6. pontja kiegészül az alábbi új d) ponttal: 
 
„d) Települési Értékár naprakész vezetése” 
 

41./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.3.3. a) pontja hatályát veszti. 
 

42./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.1.1. i) pontja az alábbiakra módosul: 
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„i) szignálás útján kijelöli a határozatok végrehajtásáért felelős személy(eke)t, figyelemmel kíséri a határozatok 
végrehajtását” 
 

43./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.1.1. pontja kiegészül az alábbi új s) ponttal: 
 
„s) gondoskodik a helyi rendeletek, a testületi jegyzőkönyvek Nemzeti Jogszabálytár Internetes felületen történő 
megjelentetéséről.” 
 

44./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.1.2. c) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„c) szignálás útján kijelöli a határozatok végrehajtásáért felelős személy(eke)t, figyelemmel kíséri a határozatok 
végrehajtását” 
 

45./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.1.5. a) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„a) közreműködik a választások szervezési, ügyviteli, technikai előkészítésében és lebonyolításában,” 
 

46./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.1.6. m-o) pontjai hatályukat vesztik. 
 

47./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.3. pontja kiegészül az alábbi új t) és u) pontokkal:  
 
„t) biztosítja az analóg és digitális telefonhálózat működéséhez szükséges feltételeket. 
u) közreműködik a választásokkal összefüggő számítástechnikai feladatok előkészítésében és lebonyolításában,” 
 

48./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.4. c) pontja hatályát veszti. 
 

49./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.4. e) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„e) A felújítási, karbantartási munkák esetében szükség szerint egyeztet a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és 
Felújítás Irodával, a műszaki szakértelmet igénylő munkák átvétele a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és 
Felújítási Iroda illetékes munkatárásával közösen történik.” 
 

50./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.4. l) pontja hatályát veszti. 
 

51./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 9.4. r) pontja az alábbiakra módosul: 
 
„r) Vezeti az alábbi nyilvántartásokat: kulcsnyilvántartás, bélyegző nyilvántartás, folyóirat nyilvántartás” 
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52./ 
 
Az SZMSZ mellékleteinek felsorolásnál az 1.a és az 1.b mellékletei helyébe 1. számú mellékletként a 40/2014 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szervezeti ábra lép. 
 

53./ 
 
Az SZMSZ függelékek felsorolására vonatkozó résznél a 3 számú függelék elhagyásra kerül. 
 

54./ 
 

Az SZMSZ záró rendelkezéseinek utolsó két mondata hatályát veszti. 
 

55./ 
 

Az SZMSZ címeinek pontjain belül a felsorolások folyamatos jelölése értelemszerűen átvezetésre kerül. 
 

56./ 
 
Az SZMSZ jelen határozat 1-54 pontban foglalt módosításai 2014. február 17-én lépnek hatályba, míg a 55. 
pontban foglalt változtatások az előbbi rendelkezések hatályba lépést követően azonnal átvezetésre kerülnek Az 
SZMSZ módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2014. február 17. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

    (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
11./  
a.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Balázs Béla u. 11. szám alatti lakóépület 
rehabilitációs felújításáról 

22/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

b.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, Bp. IX. Balázs Béla u. 32. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 

23/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
22/2014. sz. előterjesztés 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy azok is támogassák, akik szerint megállt a városrehabilitáció Ferencvárosban. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 22/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
29/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Képviselő-testület a Balázs Béla u. 11. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási 
engedélyokiratát a 22/2014. sz. előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 30 nap 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
       (15 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
23/2014. sz. előterjesztés 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm az ellenzéknek, hogy ilyen „magasröptű beszólásokkal” segíti a munkánkat. Ha a 
forrás ilyen nyilvánvaló, akkor végképp nem értem, miért kell megjegyzéseket tenni. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelt Polgármester úr! Azért kell ilyen megjegyzéseket bekiabálnunk, mert Ön is állandóan 
„csipkelődik”, és megjegyzéseket tesz felénk. 
 
dr. Bácskai János: Ok-okozatot nem szerencsés összekeverni, ez nem olyan, mint a játszótéren, hogy „ki 
kezdte”. Teljesen pontosan meg lehet nézni a jegyzőkönyvekben, hogy ki kezdte. Reméljük, hogy ennél 
hatékonyabb cáfolat nem kell, minthogy folynak az épületrehabilitációk. 
 
Hidasi Gyula: Polgármester úrnak igaza van, nem azt kell nézni, hogy ki kezdte és miért kezdte. Ezt még az 
előző ciklusban a Fővárosi Önkormányzattól nyertük. Erre a „homokozós” megoldás nem jó, majd a tények 
bebizonyítják, hogy jó lesz, vagy nem. 
 
dr. Bácskai János: Sosem állítottuk az ellenkezőjét, de annyi eszünk is volt, hogy ha van valami, akkor azt 
letagadjuk. Ha van támogatás, és ebből folyik 9 db ház felújítása, akkor arra nehéz azt mondani, hogy nincs. 
 
Hidasi Gyula: Természetesen minden rehabilitációt, felújítást támogat az ellenzék. 
 
Formanek Gyula: Az előterjesztés nem hallgatta el a Fővárosi támogatást, hiszen benne van, hogy 668 millió 
forintot kapunk a felújításra. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 23/2014. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
30/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Képviselő-testület a Balázs Béla u. 32. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási 
engedélyokiratát a 23/2014. sz. előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. IV. és fszt V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása  

21/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: A közhasznú, közcélú munkát végző szervezeteknek odaítélt helységek felhasználását, 
hatékonyságát javító harcunk első jelentős állomásához érkeztünk, hiszen ez a civil szervezet belátott bizonyos 
szempontokat, elfogadta az álláspontunkat, így visszanyertünk egy helységet további hasznosításra. Javaslom, 
támogassák az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: A bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 21/2014. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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31/2014. (II.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Palantír Film 
Vizuáls Antropológiai Alapítvány által bérelt Bp. IX. Ráday u. 18. fszt. III. sz. alatti helyiség önkormányzat részére 
2014. március 15-ig történő birtokba adása esetén hozzájárul a fszt. IV. és fszt. V. sz. alatti helyiségek bérleti 
szerződésének 1 évvel, 2018. január 31-ig szóló meghosszabbításához, és felkéri a Polgármester urat, hogy 
gondoskodjon a bérleti szerződések módosításáról. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ RÁD VOX CAFE Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 254/2013.(VIII.23.) számú határozata ellen 

24/2014. 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 24/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
32/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a RÁD VOX 
CAFE Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 254/2013. (VIII.23.) sz. határozatát helyben hagyja, a 
112.500,-Ft közterület-használati díjtartozást nem csökkenti ismételten, és nem engedélyezi a részletfizetést. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyására, 
illetve közszolgáltatási szerződéseik módosítására  
 36/2014. 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 36/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
33/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1./ megköti a FEV IX Zrt-vel a 36/2014. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a FEV IX Zrt. 
megbízási szerződésnek módosítására vonatkozó szerződést. 
2./ megköti a FEV IX Zrt-vel a 36/2014. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a FEV IX Zrt. 
közszolgáltatási szerződésnek módosítására vonatkozó szerződést. 
3./ megköti a FEV IX Zrt-vel a 36/2014. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a FEV IX Zrt. 2014. évi 
támogatására vonatkozó szerződést. 
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1-3. pontokban foglaltak alapján a szerződések aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. február 28  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
34/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ megköti a FESZOFE Nonprofit Kft-vel a 36/2014. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a 
FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésnek módosítására vonatkozó szerződést. 
2./ megköti a FESZOFE Nonprofit Kft-vel a 36/2014. számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a 
FESZOFE Nonprofit Kft. 2014. évi támogatására vonatkozó szerződést. 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1-2. pontokban foglaltak alapján a szerződések aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. február 28  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
35/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ megköti a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel a 36/2014. számú előterjesztés 6. számú mellékletét képező, a 
Ferencvárosi Parkolási Kft közszolgáltatási szerződésnek módosítására vonatkozó szerződést. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1. pontban foglaltak alapján a szerződés aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. február 28  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára 
 19/2014. 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 19/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
36/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albert 
Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére 200.000 Ft támogatást nyújt az alapítvány 
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célkitűzéseinek megvalósítása céljából a 3209. számú „polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok” 
elnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
 29/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Nagy Hajnalka: Köszönöm, nincs. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 29/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
37/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 
póttagjainak a 29/2014. számú előterjesztés mellékletében felsorolt személyeket választja meg. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: A Képviselő-testület biztosította a nyugalmas választás első alapfeltételét. 
 
 
17./ Interpelláció 
 32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető 
 

dr. Bácskai János: Mivel Frakcióvezető úrnak halaszthatatlan közfeladatai vannak, - felszólal a Parlamentben - 
ezért javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk az interpellációt. 
 
A napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület határozatot nem hozott. 

 
 

18./ Interpelláció 
 44/2014., 44/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
 

Csárdi Antal: Köszönöm Polgármester úr, mivel az olvasható ki a nagyon alapos válaszából, hogy nyitott arra, 
hogy a Képviselő-testület áttekintse a kérdéseket, elfogadom a válaszát. 
 
dr. Bácskai János: Csárdi képviselő úr ismét történelmet írt, nem tudnék mondani olyan esetet, hogy elfogadták 
volna az interpellációra adott választ. Vagy a válasz jó, vagy a kérdés kevésbé, de erről most ne nyissunk vitát. 
 
A napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület határozatot nem hozott. 
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19./ Javaslat a 164/2013. (VI.06.) sz. határozat módosítására 

41/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Vörös Attila: Köszönöm, nincs. 
 
Csárdi Antal: Ez a határozat 2013. június 6-án született, a határideje már hónapokkal ezelőtt lejárt. Felhívnám a 
Képviselő-testület figyelmét arra, hogy hibás az irány, amerre megyünk, mivel a bizottsági ülésen is egyértelműen 
kiderült, hogy az Önkormányzatnak nincs forrása, hogy saját erőből valósítsa meg a hivatal felépítését. Úgy kiírni 
egy közbeszerzést, hogy nem történt még koncepcionális döntés annak a jogi és konstrukciós részéről, egyrészt 
pénzkidobás, másrészt felelőtlenség. Először dönteni kellene arról, hogyan akarjuk felépíteni, és ehhez képest 
kellene kiírni a közbeszerzési eljárást. Tisztán látszik az előterjesztésben, hogy egy megoldás van a „saját erős” 
megvalósítás mellett, az pedig egy PPP konstrukció. Polgármester úrtól kérdezem, hogy szerencsés, ha 
Ferencváros PPP konstrukcióban kíván hivatalt építeni?  
 
Vörös Attila: Tegnap a bizottsági ülésen is megtárgyaltuk Képviselő úrral, hogy miről szól az előterjesztés. 
Röviden próbáltuk bemutatni, hogy az októberi határidő tarthatatlan volt, ezért hoztuk vissza a határidő 
módosítását, hogy a közbeszerzést megfelelő időben tudjuk lebonyolítani. A PPP konstrukció az Ön 
„szavajárása”, itt szó sincs ilyenről, egyszerű közbeszerzést fogunk kiírni, és ez alapján olyan konstrukciót fogunk 
visszahozni a Képviselő-testület elé, amely alapján dönteni fognak. Ebben az előterjesztésben sehol nem látok 
PPP konstrukciót. 
 
dr. Bácskai János: Ami megmozgatta a fantáziámat, az a „saját erős” beruházás. Látom magamat 
gyerekkoromban, amikor lelkesen festettem a kerítést a kommunista szombatokon az úttörőtáborban, de arra 
nem kértek meg, hogy építsem is fel. Én benne vagyok, hogy „hordjuk a téglát”, de szerintem az kevés lesz. 
 
Csárdi Antal: Köszönjük a vidám perceket. Van az Önkormányzatnak 3 milliárd forintja arra, hogy új hivatali 
épületet építsen? Erre tegnap egyértelmű választ kaptunk, hogy nincs. Amitől szerintem a konstrukció PPP az az, 
hogy úgy építünk fel egy hivatali épületet, hogy aztán hosszú ideig visszabéreljük. A konstrukció kérdéseket vet 
fel, nevezhetjük akárhogyan, szerintem akkor is PPP konstrukció. Tegnap is hosszan vitatkoztunk erről, és nem 
tudtuk egymást meggyőzni, tehát erre most nem fogok kísérletet tenni, a Képviselő-testület pedig döntsön a 
belátása szerint. 
 
Vörös Attila: Köszönöm, hogy elismerte Képviselő úr, hogy ez mégsem egy PPP konstrukció, bár így nevezi. 
Kérem, hogy várjon türelemmel, két hónap múlva - amennyiben sikeres lesz a pályázat - visszahozzuk a 
konstrukciót, és akkor eldöntheti, hogy a „prekoncepciója” mennyire igazolódott be. 
 
Csárdi Antal: Nem ismertem el semmit, most is azt állítom, hogy ez egy PPP konstrukció, nehogy tévedésben 
legyen Igazgató úr. Meglepődnék, ha nem az eddig látható, kimunkált úton menne tovább a FEV IX Zrt. 
 
Vörös Attila: Annyiban pontosítanék, hogy az előterjesztésben nem szerepel a PPP konstrukció. 
 
dr. Bácskai János: Sajnos nem változott a helyzet az elmúlt másfél évtizedben, az Önkormányzatnak ma sincs 
annyi pénze, hogy egy ilyen épületet felépítsen, amely mindannyiunk óhaja több választási ciklus óta. Sokkal 
konstruktívabb hozzáállást várnék az ellenzéktől, hiszen próbálkozunk egy konstrukcióval, ami megoldást 
jelentene. Nem a saját „kényünk-kedvére”, a kollégáknak kényelmesebb lenne szolgáltatást nyújtani, illetve a 60 
ezer fő ferencvárosi polgárnak is kellemesebb lenne egy helyen megoldani a közügyeket. Ehhez várjuk a 
javaslatokat, hozzájárulásokat. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 41/2014. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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38/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Képviselő-testület 164/2013. (VI.06.) sz. határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja: 

„mint a FEV IX. Zrt. egyszemélyes részvényese felhatalmazza a FEV IX. Zrt.-t a Budapest IX. ker., 
Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken megvalósuló ingatlanfejlesztésre 
vonatkozóan hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására.” 

Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a Képviselő-testület 164/2013. (VI.06.) sz. határozatának 3. pontját az alábbiakra módosítja: 

„mint a FEV IX. Zrt. egyszemélyes részvényese felkéri a FEV IX. Zrt.-t, hogy az Önkormányzat és 
szerveinek a Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és a Lónyay utca 56. szám alatti 
ingatlanokon történő egységes elhelyezésére szolgáló ingatlanfejlesztésre vonatkozó hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás tárgyalásainak lefolytatását követően, az annak eredménye 
alapján kialakított pénzügyi és jogi konstrukciót döntéshozatal céljából terjessze a képviselő-testület elé.” 

Határidő: Képviselő-testület júniusi rendes ülése 
Felelős: Vörös Attila elnök-vezérigazgató 

    (11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ A WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. címerhasználati kérelme 
 42/2014. 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 42/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
39/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a WestEnd Magyarország 
Ingatlanhasznosító Zrt. részére engedélyezi az Önkormányzat címerének használatát, a Címer Kiállításon való 
megjelenés céljából, a kiállítás időtartamára (2014. február 20. napjától 2015.január 31. napjáig). 
Határidő: 2014. február 13.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
21./ Sürgősségi javaslat, a parkolás üzemeltetéssel összefüggő döntések meghozatalára 
 45/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Csárdi Antal: Tiszta vizet lehet most önteni a pohárba. Nincs itt ember, aki ne emlékezne az elmúlt évek 
„hányattatott sorsú” parkolására. Az előterjesztés azt kívánja előmozdítani, hogy a bevételek – elfogadva 
Polgármester úr érvelését, hogy a parkolásnak nem a bevételei számítanak – ne menjenek el különböző 
cégekhez, hanem a kerületünket gazdagítsák. Láthatjuk, hogy az elmúlt években – ebbe a 2013. év is 
beletartozik – a parkolási bevételek nem az elvárt szintet hozták, és tudjuk az okát. Polgármester úr sem 
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véletlenül próbálta keresni a megoldásokat a bevételek növeléséhez, például a XII. kerülettel történt 
próbálkozással. 2014 januárjában módosításra került a Ferencvárosi Parkolási Kft. és a FER-PARK 2010 Kft. 
közötti szerződés, ezek szerint a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek lehetősége van rendes felmondással a 
szerződést felbontani. Tájékozódtam Igazgató úrnál, aki azt mondta, hogy a Képviselő-testület elvárásai között 
szerepelt, hogy a Kft. alkalmas legyen az üzemeltetési feladatok önálló ellátására. Erre a múlt év óta képesek 
vagyunk, ahogy ezt a Fővárosi területen történt munkavégzés is igazolta. Kérem, hogy indítsunk egy új lapot, és 
ezt a szomorú fejezetet, amit Ferencvárosi Parkolás néven ismerhetett meg minden érdeklődő, zárjuk le. Ehhez 
szükséges első lépés, hogy kérjük meg Igazgató urat arra, hogy mondja fel a FER-PARK 2010 Kft-vel a 
szerződést, és készítse elő az önálló üzemeltetés feltételeit. 
 
Kandolka László: Kicsit korai az előterjesztés, meg kellene várni a gazdasági társaság zárszámadását, amit 
talán 2014 áprilisában fogunk tárgyalni. Utána kellene újragondolni a parkolást. 
 
Csárdi Antal: Igyekszem megérteni Képviselőtársam óvatosságát, de felhívom a figyelmét, hogy láttuk a 2011., 
2012. évi zárszámadásokat, és ismerjük a parkolásból befolyó bevételeknek a nagyságát 2008-2010. év között. 
Az a szégyenteljes helyzet, hogy amennyiben a kerékbilincselést - mint új szolgáltatását a kerületnek - levesszük 
a tételekből, akkor egyik évben sem tudta megközelíteni a bevételek mértéke a 2010. év előttit. Az Önkormányzat 
cége szerintem alkalmas arra, hogy ezt jól elvégezze, nincs időnk tovább várni, sokat vitatkoztunk erről, sokszor 
elhangzott, hogy minden egyes hónap várakozás elveszett bevételt okoz. Itt van előttünk az a jogi lehetőség, ami 
eddig nem volt. Biztos emlékeznek rá, hogy az egyik interpellációmra adott válaszában a Polgármester úr 
hosszan másolta be azokat a kitételeket, hogy milyen fizetési kötelezettségei lennének az Önkormányzatnak, ha 
felmondanák a szerződést, több száz millió forintos nagyságrendre „rúgtak”. Ezek az akadályok elhárultak, itt az 
ideje, hogy tiszta lappal, egy új parkolási rendszert alakítson ki a Képviselő-testület. 
 
Formanek Gyula: 2013 decemberében döntött a Képviselő-testület a FER-PARK 2010 Kft-vel kötött szerződés 
módosításáról, a szerződés aláírásra került, nem ismerem a tartalmát. Ügyvezető igazgató úrtól kérdezem, hogy 
megtehető-e, hogy a jelenlegi szerződés egyoldalúan felmondásra kerüljön? 
 
dr. Bácskai János: Csárdi képviselő úr azt írja: „Az évek során egyértelművé vált, hogy a szerződés hátrányos 
önkormányzatunk számára.” Megosztaná az egyértelműséget, mert ha ez ilyen egyértelmű, akkor én igennel 
fogok szavazni. „Folyamatosak voltak a működési zavarok.” Egyet mondjon, legyen szíves. „A vállalkozási díj 
mértéke annyira magas…” Mennyire magas, mihez képest? Tudjuk a „Vasedényhez” képest. Kellenének számok 
is ahhoz, hogy meggyőző legyen. Sok olyan felvetés van, ami számomra nem tűnik újdonságnak. Azért tartunk 
még mindig itt, mert a számomra nem egyértelmű, kevésbé bizonyított állítások nem győzték meg a Képviselő-
testület többségét.  
  
Lászay János: Köszönet az Önkormányzat vezetőségének eddigi támogatásáért, és a lefolytatott tárgyalásokért. 
Az a módosítás, amire Csárdi úr alappal hivatkozik, az egy jelentős eredmény, siker. Nem tisztem, hogy egy 
előző ciklusban indult munkát minősítsek, és arról beszéljek, én csak az általam elvégzett munkáról tehetem ezt. 
A szerződésmódosítás, amit eredménynek tekinthetünk, azt a fenyegetettséget rendezte, amiről korábban 
sokszor szó volt. Egy előnyös helyzet alakult ki, nem beszélve a bevételek alakulásáról, hiszen a 2014. évi díjat a 
2013. éves díj 10%-os csökkentésével határoztuk meg, a korábban megállapított inflációs ráta sem érvényesül 
benne. Ez kb. 60 millió forintos tételt jelent. Másképp alakulhatnának a számok, nem mindegy mit mivel 
hasonlítunk össze. Készen vagyunk arra, hogy bárkit tájékoztassunk, a szakbizottság ülésén 2010-től pontosan 
kimutatjuk hogyan alakult valóságosan az Önkormányzat bevétele-kiadása a parkolás tekintetében. Ha az 
ügyfélszolgálat költségeit meg tudnánk spórolni, akkor „egekbe szöknének” a nyereségmutatók. Valós számok 
alapján kellene tárgyalni, lehetőség szerint munkacsoportban. Képviselő úr is minden tájékoztatást megkapott, 
amit kért, ezután is állunk rendelkezésére. Az új szerződés egy jobb gazdálkodást és stabilabb jogi környezetet 
biztosít. Ezután a Képviselő-testületen múlik, hogy milyen szakmai irányban gondolkozik. 
 
Mezey István képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Csárdi Antal: Kérdezte Polgármester úr a működési zavarokat: például a FER-PARK 2010 Kft. hibás csekkeket 
tett be a „Mikulás csomagba”, aminek minden következményét az Önkormányzat fizette meg, és a hibázó 
állampolgárok. 2010 óta nem tudok mondani olyan negyedévet, hogy ne tárgyaltunk volna a parkolásról. 
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Polgármester úr több interpellációmra adott válaszában is elismerte, hogy elégedetlen a parkolás üzemeltetéssel, 
ugyanakkor az Önkormányzat megbízásából két koncepció is készült az önálló üzemeltetés 
megvalósíthatóságára, emlékeim szerint az egyiket pont Igazgató úr készítette el. Minden tudásnak a birtokában 
vagyunk, szerintem az morális kérdés, hogy az Önkormányzat az eredeti szándékkal azonos módon, sikeresen 
magánál tartja-e a parkolási bevételeket, vagy hagyja, hogy ez a pazarló rendszer tovább üzemeljen. Miért nem 
lett eddig a szerződésbontás a Képviselő-testület elé hozva? De igen, ide lett hozva, Polgármester úr hosszan 
fejtegette az egyik interpellációmra adott válaszában, hogy egy rendes felmondásnak milyen jogi következményei 
lennének. 2014. januárban megkötött módosítás viszont ezeket a hátrányos jogkövetkezményeket megszüntette 
a szerződésben, most teljes jogbiztonsággal, és Igazgató úr által elkészített koncepció által minden tudás 
birtokában át tudunk állni. Az előbbi hozzászólásomban Igazgató úr leveléből idéztem, miszerint a Ferencvárosi 
Parkolási Kft. kész az önálló üzemeltetésre a parkolóhelyek tekintetében. 
 
Lászay János: Tömören válaszolva: igen, az egyik anyag általunk elkészített volt. Jólesett Képviselő úr azon 
elismerő összegzése, hogy kedvezőbb, megnyugtatóbb jogi helyzet, szituáció alakult ki. Ez egy hosszú, 
tárgyalásos folyamat, önkormányzati taktika eredménye, így több száz millió forintos fenyegetettségtől eljutottunk 
egy biztató, jelentősebb jövedelmet eredményező időszakhoz. Nem szeretnék félreértést, a Ferencvárosi 
Parkolási Kft. alkalmas azon feladatok maradéktalan ellátására, amivel a Képviselő-testület megbízza, akár 
alvállalkozó bevonásával, akár közvetlenül. Magam részéről, mint végrehajtó, tudomásul veszem a döntést, és 
igyekszem megfelelni. 
 
dr. Bácskai János: Helyesnek tartja Csárdi képviselő úr a sürgősséget? Még két hónap sem telt el az új 
szerződés aláírása óta. Gondolkoztam, hogy hol van az állatoknál ennyi kihordási idő, az elefántoknál 26 hónap a 
magzat kihordásának ideje. Egy kicsivel több időt hagynék a szerződésnek, hogy kiderüljön lesz-e belőle magzat 
vagy nem. 
 
Csárdi Antal: Mindig elismertem az elért eredményeket, de nem visszafelé kell nézni, hanem előre, és jelen 
pillanatban a megnyíló lehetőségeket kell vizsgálni, amik „forintosíthatóak”. 
Polgármester úrnak válaszolva: a vemhes elefánt beteg, és császármetszéssel lehet megmenteni az életét. 
Helyesnek tartom, hogy az első adandó alkalommal szüntessük meg azt a folyamatot, ami fölöslegesen visz el 
pénzt az önkormányzattól. 
 
Görgényi Máté: Ha túl hamar kiveszik a magzatot, akkor nem feltétlenül éli túl, és két elefánt több, mint egy nagy 
elefánt. Csárdi képviselő úr valamilyen „középutasnak” képzeli megát a „pártbesorolása” alapján, viszont ez a 
szélsőséges, és „hebrencs” sürgősségi megoldás semmiképp sem ezt igazolja. Javaslom a Képviselő-
testületnek, hogy a szerződésmódosítás eredményeit várja meg. Nekem egy kisegér jutott szembe Képviselő 
úrról, aki beleesik a tejbe, és addig köpüli, amíg ki nem tud belőle mászni. Nem biztos, hogy ezzel a kapkodással 
ez sikerülni fog. Kérem, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a javaslatot.  
 
dr. Bácskai János: Az én felelősségem, tehát „mea culpa”, amiért elindítottam egy folyamatot, amit nem kellett 
volna. Lesznek olyan oldalak az interneten, amik kellően „megszínesítik” ezt.  
 
Csárdi Antal: Ha kiveszik a magzatot, tehát a Ferencvárosi Parkolási Kft. működéséből a FER-PARK 2010 Kft-t, 
és az holnapután csődbe megy, az nem az én problémám. Vitatkoznék a „hebrencs” megoldással, 3 éve 
„köpüljük azt a bizonyos tejet”, pont itt az ideje, hogy ne fulladjon bele a kerület, hanem végre kimásszon, és 
átlátható legyen a parkolás helyzete. 
 
Görgényi Máté: Én csak a sürgősségre reagáltam. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 42/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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40/2014. (II.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozati 
javaslatot elutasítja: 
„1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Parkolási kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy a FER-PARK 2010 Kft-vel kötött szerződést 2014. június 1-ei hatállyal mondja fel.  

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Parkolási kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket (közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása, 
munkaügyi intézkedések megtétele) a saját szervezet útján történő parkolási üzemeltetési feladatellátás 2014. 
június 1-től történő biztosítása érdekében.” 

      (5 igen, 7 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.  
 
Az 22. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 41/2014. (II.13.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Formanek Gyula: Felhívom a figyelmüket egy kiadványra, amit örömmel adunk át, hiszen az idősügyi programok 
keretében kiírásra került egy pályázat, melynek terméke ez a könyv, ami kiosztásra került. Kérem, olvassák olyan 
örömmel, amilyennel a szerzők írták. 
 
dr. Bácskai János: A könyv létrehozásában közreműködőknek külön köszönet jár. Ez egy olyan kiadvány, amit 
remélhetően újra kell nyomtatni, és elindít egy olyan könyvsorozatot, ahol igyekszünk a ferencvárosiak tollába 
adni a lehetőséget, hogy megörökítsék Ferencváros történelmét. Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi 
ülést 16.25 perckor bezárom.  
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