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JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által  

2014. június 5-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, 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, dr. Enyedi Mária, dr. Hosszú Károly, dr. Kasza Mónika, Mihályi György, 
Nyeste-Szabó Marianna, dr. Ódor Éva, dr. Pap Ágnes, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. Székelyhidi Lívia, 
Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Temesiné Apollónia Aranka, dr. Vabrik 
Györgyi, dr. Világos István, Megyeri Csaba, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Lászay János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi 
Parkolási Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Vörös Attila – FEV 
IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
igazgatója, Csonka Gyula – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 15.15 perckor 
megnyitom. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy vegye le napirendjéről a kiküldött meghívó 8. napirendi 
pontját, a 139/2014. sz. – ”Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 
hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére” című – előterjesztést, 
illetve a 14. napirendi pontját, a 141/2014. sz. – ”Bp. II. ker. Nagyrét utca 011341/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítési 
ügye” című – előterjesztést. Javaslom sürgősségi indítványként felvenni napirendre a 145/2014. sz. – 
”Sürgősségi javaslat önkormányzati képviselői mandátumról történő lemondás ismertetésére” című - 
előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 2. napirendi pont után, és a 144/2014. sz. – ”Sürgősségi indítvány 
Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatására” című – előterjesztést 27. napirendi pont után. A kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 145/2014. sz. – ”Sürgősségi javaslat önkormányzati képviselői 
mandátumról történő lemondás ismertetésére” című, és a 144/2014. sz. – ”Sürgősségi indítvány Ferencvárosi 
Cseperedők Alapítvány támogatására” című – előterjesztések napirendre vételéről. 
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161/2014. (VI.05.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 145/2014. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat önkormányzati képviselői mandátumról történő lemondás ismertetésére” című 
előterjesztést felveszi a napirendjére és a meghívó szerinti 2. napirendi pont után, a 144/2014. sz. – ”Sürgősségi 
indítvány Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatására” című – előterjesztést felveszi a napirendjére, és a 
meghívó szerinti 27. napirendi pont után tárgyalja meg.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
162/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 136/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
2./ Javaslat Varga József országgyűlési képviselő alpolgármesteri illetményével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
 137/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

3./ Sürgősségi javaslat önkormányzati képviselői mandátumról történő lemondás ismertetésére 
145/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
 94/3-5/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 114/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása 
 138/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 129/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására 
 125/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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9./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára 
 130/2014.,130/2/2014. sz. előterjesztések    

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./ Javaslat kezességvállalás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára 
 116/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./ TÉR-KÖZ Nehru part I. támogatási szerződés és projektmenedzsmenti szerződés 
 140/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ A Budapest IX., Vaskapu u. 47. (hrsz.: 38002), valamint a Budapest IX., Vaskapu u. 49. (hrsz.: 38003) szám 
alatti ingatlanok elidegenítése 

118/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ A Budapest IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I/TB2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása 

119/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
 126/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására 
 128/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
16./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló FEV IX. Zrt. Alapító Okiratának módosítására 
 133/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
17./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására 
 134/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelvek meghatározása 

117/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 
19./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő 
megállapodás megkötésére 
 122/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
20./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 142/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
 



4 
 

21./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 
 132/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
22./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
támogatása beszámolóinak elfogadása 

115/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  

 
23./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban  

124/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
24./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására 

121/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
25./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

135/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
26./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve
 113/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
27./ Sürgősségi indítvány Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatására 

144/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
28./ ERLIN STÚDIÓ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) számú határozata ellen 

120/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (13 igen, egyhangú) 
        Illyés Miklós, Hidasi Gyula, Pál Tibor képviselők nem szavaztak 

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gábor: Két hete, a Vágóhíd utca elején, az Üllői út és a Gyáli út között 3-4 fát kivágtak útszélesítés miatt. 
Kérdeztem a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, de nem tudnak arról, hogy engedélyezve 
lett volna. A következő képviselő-testületi ülésre kérek egy tájékoztatót arról, hogy pontosan mi történt, ezt a 
munkát ki végezte el, hogyan fogják pótolni a fákat, és milyen engedéllyel végezték el a tevékenységet. A másik 
oldalon pedig a járdát szintén a füves, zöld terület kárára szélesítették ki.  
 
dr. Bácskai János: Beszéltem én is hivatali kollégákkal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy minden engedélyük 
meg volt a kivitelezőknek, de Képviselő úr meg fogja kapni a választ.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok 
elbírálása 
 136/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: Tegnap a Humán Ügyek Bizottsága meghallgatta mindkét óvodavezető jelöltet. A szavazás 
eredménye kiosztásra került, ami egyértelmű, tehát kérem a Képviselő-testületet, hogy tekintsünk el az újbóli 
meghallgatásoktól. 
 
Formanek Gyula: Az 1. határozati javaslat 3./ pontját az alábbiak szerint egészítem ki, ami a Csicsergő Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatról szól. A garantált illetmény: 288 301 Ft, a differenciált 
magasabb vezetői pótlék: 128 134 Ft, a kereset-kiegészítés: 16 017 Ft. Összesen 100 forintra kerekítve: 432 500 
Ft. 
Az 2. határozati javaslat 3./ pontját az alábbiak szerint egészítem ki, ami a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázatról szól. A garantált illetmény: 288 301 Ft, a differenciált magasabb 
vezetői pótlék: 128 134 Ft, a kereset-kiegészítés: 41 644 Ft. Összesen 100 forintra kerekítve: 458 100 Ft. 
Ezekkel a módosításokkal kérem a két határozati javaslat támogatását. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 136/2014. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról az előterjesztő kiegészítésével. 
 
163/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Zsoldos Andrásnét 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-éig, 5 éves határozott 
időtartamra megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsoldos Andrásné 
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 
432 500,- Ft/hó összegben állapítja meg. Illetményének összetétele: 
-garantált illetmény:  288 301,- Ft 
-diff. magasabb vezetői pótlék 128 134,- Ft 
-kereset-kiegészítés  16 017,- Ft 
-összesen 100 Ft-ra kerekítve: 432 500,- Ft 
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés alapján 
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2014. június 5. 
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: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a pályázatot egyhangúan eredményesnek 
nyilvánítja, Zsoldos Andrásnét nevezi ki a megjelölt időtartamra, javadalmazással. Gondoskodunk a munkáltatói 
intézkedésekről. Kérem, szavazzunk a 136/2014. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról az előterjesztő 
kiegészítésével. 
 
164/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Szencs Mátyásnét 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-éig, 5 éves határozott 
időtartamra megbízza a Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Szencz Mátyásné 
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 
458 100,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
Illetményének összetétele: 
-garantált illetmény  288 301,- Ft 
-diff. magasabb vezetői pótlék 128 134,- Ft 
-kereset-kiegészítés  41 644,- Ft 
-összesen 100 Ft-ra kerekítve: 458 100,- Ft 
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés alapján 
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2014. június 05. 
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: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a pályázatot egyhangúan eredményesnek 
nyilvánítja, Szencz Mátyásnét nevezi ki a megjelölt időtartamra, javadalmazással. Gondoskodunk a munkáltatói 
intézkedésekről. Kérem, hogy hívjuk be az óvodavezetőket. 
 
Zsoldos Andrásné, és Szencz Mátyásné pályázók beléptek az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület, és a kollégák nevében a két volt, és leendő 
óvodavezetőt. Ezzel el is mondtam, hogy a Képviselő-testület mindkét esetben, 16 igen, egyhangú szavazattal az 
óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánította. Zsoldos Andrásnét 
2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra megbízta a Csicsergő Óvoda 
magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a határozati javaslat 3. és 4. pontjában meghatározott 
javadalmazással, és szükséges intézkedésekkel. Gratulálunk! 
Szencz Mátyásnét 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-éig, 5 éves határozott időtartamra megbízta a 
Kerekerdő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával a határozati javaslat 3. és 4. 
pontjában meghatározott javadalmazással, és szükséges intézkedésekkel. Gratulálunk! 
 
Zsoldos Andrásné, és Szencz Mátyásné pályázók elhagyták az üléstermet. 
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2./ Javaslat Varga József országgyűlési képviselő alpolgármesteri illetményével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
 137/2014. 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 az 137/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
165/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Varga 
József országgyűlési képviselő, alpolgármester az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. § 2014. 
június 1. napjától hatályos (4) bekezdése értelmében a 290/2010. (X.13.) és a 291/2010. (X.13.) számú 
határozattal megállapított alpolgármesteri illetményre, illetve költségátalányra 2014. június 1. napjától nem 
jogosult. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Szeretném megköszönni Varga József alpolgármester úr eddigi munkáját. Erről leginkább az 
Állami Számvevőszék jelentése tett méltó bizonyságot, mely az eddigi működése alatti vagyongazdálkodást 
eredményesnek nyilvánította. Természetesen ez a hivatali kollégákat is dicséri. 
 
 
3./ Sürgősségi javaslat önkormányzati képviselői mandátumról történő lemondás ismertetésére 

145/2014. 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 az 145/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
166/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Martos 
Dániel önkormányzati képviselő 2014. június 3. napján benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatát, és az 
önkormányzati képviselői megbízatásának 2014. június 27. napjával történő megszűnésére vonatkozó 
polgármesteri tájékoztatást megismerte, és tudomásul vette. 
Egyúttal felkéri a Polgármester urat, hogy az önkormányzati képviselői mandátum megszűnéséről a Helyi 
Választási Bizottság elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2014. június 5., illetve 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 
 94/3-5/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Kandolka László: A Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatta az előterjesztést. Nem volt a bizottsági ülésen senki 
az önkormányzat politikai vezetéséből, aki válaszolhatott volna néhány felvetődött kérdésre, ezért most teszem 
fel őket.  
A parkolás esetében különböző adatokat kértem az igazgató úrtól, amiket meg is kaptam. Ezeket a számokat 
látva, jelzem, hogy a parkolásban van még tartalék, lehetne bőven bevételt „termelni”. Korábban utalt az igazgató 
úr, arra hogy – a 8 millió forintot - az inflációt nem érvényesítheti az alvállalkozó az önkormányzattal szemben, a 
költségvetés módosításában látszik, hogy ez a bevétel nem jött össze, mivel a szerződés alapján ki kell fizetnünk. 
A felújítással és a felhalmozással kapcsolatban is tettem fel kérdést. A költségvetés 1/a. táblázatában azt látjuk, 
hogy a felújítás 6,2 milliárd forintra növekedett, a felhalmozás pedig 8,2 milliárd forintra. Ha 3 évre visszamenőleg 
megnézzük ezeket az adatokat, akkor azt lehet látni, hogy a felújítás 5,1 milliárd forint volt, a felhalmozás 8,1 
milliárd forint. Ezzel szemben erre az évre vonatkozóan ennél nagyobb összeget tervez az önkormányzat. Mi 
ennek a realitása? Miért gondoljuk, hogy ha 3 év alatt nem sikerült ekkora összeget felújításra, illetve 
felhalmozásra fordítani, akkor majd most egy év alatt sikerülni fog? Ennek van egy Áfa hatása is, ami a 
költségvetést érinti. Ha ezek nem valósulnak meg, akkor az Áfa sem jelentkezik a költségvetésben, tehát 
nagymértékben befolyásolni fogja a költségvetést. 
A személyi juttatások emelkednek, látható a költségvetés 1/a. táblázatában, hogy a növekmény, ami a munkabér 
ára, az 27,9%-ról 28,5%-ra emelkedik, tehát 96 millió forinttal nő a személyi juttatások összege, a munkaadókat 
terhelő járulék pedig 40,7 millió forinttal. Az eredetihez képest igen komoly százaléknövekedés van a bér terhét 
tekintve. Erre azt a választ kaptuk, hogy ez nem kimondottan bér, hanem olyan juttatás, aminek adótartama 
magasabb, mint a béré, tehát igazából nem béremelkedésről van szó, hanem egyéb juttatásokról. 
A költségvetés rendeletmódosítását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta, de csak a kormánypárti 
képviselők szavazatával. 
 
Lászay János: A költségvetés tervezésekor a decemberi képviselő-testületi ülés döntését vettük figyelembe, ami 
10%-os díjcsökkentésre vonatkozott. A módosításnál – amit január közepén írtunk alá – lehetőség nyílt egy 
szerződésértelmezésre, amiből az következett volna, hogy megpróbáljuk az inflációs növekményt is 
megtakarítani. Láthatják, hogy minden alkalmat megragadunk arra, hogy a költségeket csökkentsük, és 
„lefaragjuk” az ilyen jellegű kiadásokat, de erre képviselő-testületi döntés nem volt, csak a mínusz 10%-ra, ezért 
ezt az álláspontot nem tudtuk tovább tartani. 
 
Nyeste-Szabó Marianna: A személyi juttatásoknál az eredeti előirányzatban a munkaadói járulékok, és a 
személyi juttatások aránya 8,08%. A munkaadót terhelő járulékok 27%-osak, tehát kérdésként vetődött fel, hogy 
mi a növekedés oka. Az egyik oka, hogy zárszámadáskor, tehát első fordulóban pénzmaradvány elszámoláskor 
hoztunk át olyan személyi jellegű kifizetéseket, amik a decemberi bérekkel függnek össze, de aminek a járulékai 
kifizetése januárban történt meg. A másik, hogy folyamatosan emeljük a bérkompenzáció miatt kapott - központi 
támogatás – összeggel az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet személyi 
juttatását. Részben azzal magyarázható, hogy - az arány nem 27%, hanem módosított előirányzatban 28,5% -, 
amíg pénzmaradvány áthozatalkor személyi juttatásban a bruttó és nettó közötti különbözetet kell számvitelileg 
áthozni, addig munkaadói járulékban teljes járulékot, hiszen januárban fizetjük ki a decemberi bérek utáni 
járulékot. Másrészt 2014-től hatályba léptek olyan számviteli változások, amelyek alapján a „reprezentációs” 
kiadásoknak a járulékrészét munkaadói járulék között kell terveznünk, ami korábban dologi kiadásban volt 
tervezve. Most a választások miatt is van ilyen „reprezentációs” kiadás, tehát az arány emiatt változik. 
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dr. Bácskai János: Ilyen biztos, stabil költségvetése már régen volt Ferencvárosnak. Milyen eséllyel fogjuk tudni 
a felújításokat teljesíteni? Ha nem komoly kérdésről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy 50%-kal bizonyosan, 
vagy sikerül, vagy nem. Ennél azért jóval nagyobb az esély, hiszen a kormányzat által biztosított 
„adósságkonszolidáció” biztosít több 100 millió forintot már az idén is, és a JAT 1. fejezetére kapott pénzek 
túlnyomó részét is idén fogjuk tudni elkölteni. Ennyi pénzt még nem tudtunk fordítani „városrehabilitációra”, ez 
meg fog látszani a felújított, és átadott házak számában is, aminek egy része idén, nagyobb része jövőre fog 
teljesülni.  
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 94/3/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 5 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 19/2014. (VI.10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 94/3/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
167/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Parkolási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés összegének bruttó 20.319 e Ft-tal történő megemelésre 
vonatkozó módosítását, és felkéri a Polgármester urat a közszolgáltatási szerződés módosításnak aláírására. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
    
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 94/5/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
168/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés eseti megrendelésre vonatkozó része összegének bruttó 
5.000.000.- Ft-tal történő megemelésére vonatkozó módosítását, és felkéri a Polgármester urat a közszolgáltatási 
szerződés módosításnak aláírására. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- 
és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 114/2014. 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. 
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Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 33 darab cég érintett az 
adókedvezményben, 169 darab lakásról van szó, ez az önkormányzatnak 20 millió forint bevételt jelent, de 
természetesen a vállalkozásoknak 20 millió forint kiadást, hiszen mostantól kezdve a már felépített, de még el 
nem adott lakások után is kell adót fizetniük. Ezek a számok vannak a rendeletmódosítás mögött. 
 
Formanek Gyula: Egy magasabb szintű jogszabálynak tettünk eleget.  
 
dr. Bácskai János: Adóügyekben azt elérni, hogy mindenki jól járjon, elég nehéz. Most éppen a közösség járt 
jobban, ők fognak több bevételhez jutni, ez egy ilyen döntés. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 114/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
169/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2014. (…..) 
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 114/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 20/2014. (VI.10.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és telekadóról 
szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet 
módosítása 
 138/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Összefoglalva több olyan módosítást tartalmaz az előterjesztés, amely elsősorban a 
nagycsaládosok, kisgyermekes családok, idősek támogatásáról szól. Kérem, hogy támogassák a 
rendeletmódosítást, és ezzel az iskolában tanuló fiatalok szélesebb körű támogatásának megvalósulását. 
 
Csárdi Antal: A 26/2013. (XII.17.) rendelet 24. §-a úgy módosul, hogy kiegészül a következő szöveggel: „az a 
szociálisan rászorult, önhibáján kívül adósságot felhalmozó lakástulajdonos, vagy bérlő.” Milyen egzakt 
indikátorral mérhető, hogy a rászoruló önhibáján kívül halmozott-e fel adósságot? 
 
Hidasi Gábor: A 3. oldal 2./ pontjának módosítására szeretnék tenni javaslatot. Egyre több a hír azzal 
kapcsolatban, hogy a kullancsok száma megnövekedett. A IX. kerületi általános iskolák rendszeresen viszik erdei 
iskolába a gyerekeket, akik közül sokan nem tudják megfizetni a védőoltást. Kérem, hogy egészítsük ki a 2./ 
pontot azzal, hogy az általános iskolás IX. kerületi gyerekek részére a kullancs elleni védőoltás támogatott 
legyen. 
 
Illyés Miklós: Bizottsági elnökként nem kaptam szót. Nem ártott volna, ha a bizottsági ülésen kerül szóba a 
javaslat, mivel ennek költségvetési vonzata van. 8 darab komoly módosítás volt a bizottság előtt, és szó nélkül 
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támogatást kapott. A kullancs elleni védőoltás nem olcsó megoldás. Mindenre 5 millió forintot különítene el az 
önkormányzat, a legkisebb, 0-3 éves korosztály részére. A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: A hivatal segítségét kérem arra a kérdésre, hogyan mérhető az, ha a rászoruló önhibáján kívül 
halmozott fel adósságot, Szerintem a szociális törvény részben „specifikálja” ezt a kifogást, illetve az 
adósságkezelés esetén egy tanácsadásban kell, hogy részt vegyen az érintett kérelmező, tehát teljeskörű 
felmérésen megy keresztül. Az önhibáján kívüliség bizonyára vizsgálatra kerül, hiszen a résztvevők ebben önként 
vesznek részt. 
Ha jól értettem, akkor Hidasi képviselő úr az iskolások részére javasolja a védőoltást. Nem olvasta el figyelmesen 
az előterjesztést, ami tartalmaz kullancs elleni védőoltást, azonban a 0-3 éves gyermekek kerültek be ebbe a 
körbe, nem számoltunk a nagyobb, iskolás gyerekekkel. Természetesen, akik most megkapják, azok később az 
iskolában is nagyobb védettséggel rendelkeznek majd. Azt az ígéretet tudom tenni, hogy meg fogjuk vizsgálni 
mennyi gyerek érintett, a várható költségeket, és egy következő rendeletmódosításnál figyelembe fogjuk venni. 
Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jelenlegi rendeletben szerepel a védőoltás, de 0-3 éves gyerekekre 
vonatkozóan. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 138/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Csárdi Antal (ÜGYREND): Szavazás előtt megvárnám a hivatal válaszát. 
 
dr. Hosszú Károly: Tisztelt Képviselő-testület, meg lehet állapítani mindegyik támogatás esetében az önhibából 
eredő helyzetet, a támogatás jellegénél fogva. Ha valaki kórházi kezelés miatt nem tud eleget tenni a 
közműfizetési kötelezettségének, az nyilván egyértelmű. Ha valakinek a jövedelme alapján meg lehet állapítani, 
hogy tudná fizetni a rezsiköltséget, és a fizetés mellőzését semmilyen indok nem támasztja alá, akkor e szerint 
járnak el. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 138/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
170/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló…./2014. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 138/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 21/2014. (VI.10.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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7./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 129/2014. 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 az 129/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
171/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ferencvárosi 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló…./2014. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 
el. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 129/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 22/2014. (VI.10.) önkormányzati rendeletét a ferencvárosi kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására 
 125/2014. 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 az 125/2014. számú előterjesztés 1. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
172/2014. (VI.05.) 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.), 222/2013 (X.03.) és a 28/2014. (II.13.) 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 
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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.), 28/2014. (II.13.) számú és a 172/2014 (VI.05.) számú határozataival az alábbiak szerint hagyta 
jóvá.” 

2./ 
 
Az SZMSZ I. fejezet 8.2. pontja az alábbiakra módosul: 
„ 
8.2. 

Budapest, IX., Ráday u. 26. 
Budapest, IX., Bakáts tér 1. 
Budapest, IX., Bakáts u. 8. 
Budapest, IX., Lenhossék u. 24-28. 
Budapest, IX., Toronyház u. 3/b. 
Budapest, IX., Ecseri út 19. 
Budapest, IX., Gyáli út 17-19. 
Siófok (8600), Erkel Ferenc utca 115.” 

3./ 
 
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjának Hatósági Irodára vonatkozó szövege az alábbiakra módosul: 
„Hatósági Iroda       20 fő 

-Építésügyi Hatósági Csoport 
 -Általános Hatósági Csoport 

-Törvényességi Felügyeleti Csoport” 
4./ 

 
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjának Humánszolgáltatási Irodára vonatkozó szövege az alábbiakra módosul: 
Humánszolgáltatási Iroda      33 fő 
 -Rendszeres Ellátási Csoport  

-Eseti Támogatási Csoport 
-Intézményfelügyeleti Csoport” 

5./ 
 
Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjának Pénzügyi Irodára vonatkozó szövege az alábbiakra módosul: 
„Pénzügyi Iroda       23 fő 

-Költségvetési Csoport 
-Pénzügyi Csoport 
-Számviteli Csoport „ 

6./ 
 

Az SZMSZ III. fejezet 1. pontjának Polgármesteri és Jegyzői Kabinetre vonatkozó szövege az alábbiakra 
módosul: 
„Polgármesteri és Jegyzői Kabinet     28 fő 

-Titkárság 
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-Főépítészi Csoport 
-Humánpolitikai Csoport 
-Protokoll Csoport 
-Környezetvédelmi Csoport 

7./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 3.1.5. pontja hatályát veszti. 

 
8./ 

 
Az SZMSZ „X. fejezete kiegészül az alábbi új 3.4. ponttal: 
 

„3.4. Törvényességi Felügyeleti Csoport 
 

Ellátja a társasházakról szóló törvényben meghatározott törvényességi felügyeletet, amelynek keretében: 
a./ a jóváhagyott ellenőrzési terv alapján lefolytatja a tervben megjelölt társasházak és szerveinek 
törvényességi felügyeleti ellenőrzését; 
b./ ellenőrzi, hogy a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosításai 
megfelelnek-e a jogszabályoknak; 
c./ ellenőrzi, hogy a társasház működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak és a 
társasház belső szabályzatainak; 
d./ ellenőrzi, hogy a társasház működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak; 
e./ az ellenőrzés lefolytatásához a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét felhívja a 
társasház dokumentumainak rendelkezésre bocsátására; 
f./ szükség esetén helyszíni szemlét tart; 
g./ felhívást bocsát ki a társasház részére, ha azt állapítja meg, hogy a működés törvényességének 
helyreállítása szükséges; 
h./ az eljárás befejezésekor záró-jegyzőkönyvet készít a megállapításokról és a rendelkezésre bocsátott 
iratok visszaadásáról; 
i./ utóvizsgálatot folytat a felhívásban foglaltak teljesítésének ellenőrzése céljából; 
j./ pert indíthat a társasház ellen, ha a felhívásban meghatározott határidő alatt a társasház nem állította 
helyre a törvényességet; 
k./ pert indít a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke és tagjai ellen, ha a törvényesség az ő 
jogsértő magatartásuk miatt nem állítható helyre; 
l./ a perben a bíróság előtt perképviseletet lát el; 
m./ nyilvántartást vezet az elvégzett ellenőrzésekről, a vizsgált társasházakról; 
n./ megvizsgálja a társasházak működését érintő lakossági panaszokat, bejelentéseket; 
o./ amennyiben a panaszban foglaltak indokolttá teszik – az ellenőrzési terven kívül – hivatalból 
törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, amelynek eredményéről a panaszost tájékoztatja.” 

 
9./ 

 
Az SZMSZ X. fejezet 6.1. pontjának m) és n) pontjai hatályukat vesztik. 
 
 

10./ 
 

Az SZMSZ X. fejezet 6.2.3. pontjának g) pontjának szövege az alábbiakra módosul: 
 
„6.2.3. g) kérelemre másolatot készít az önkormányzati rendeletekről, a beadványokhoz szükséges egyéb 
iratokról, továbbá nyomtatványt ad az ügyfelek részére,” 

11./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.1. f) pontja az alábbiakra módosul:   
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„f) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, a szomszédos kerületek, az érintett 
egyéb települések önkormányzati szervei valamint a partnerségi egyeztetésben részvevők részére a rendezés 
helyéről, céljáról, várható eredményéről” 

12./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.5. l) pontjának szövege az alábbiakra módosul: 
„l) Integrált Településfejlesztési Stratégia- ITS – időszakos aktualizálása;” 
 

13./ 
 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.7. a)-c) pontjainak szövege az alábbiakra módosul: 
„8.2.7. 

a.) lefolytatja a településképi bejelentési eljárást az építtető, illetve az általa megbízott tervező által a 
polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelme alapján, a kérelmeket előkészíti a Tervtanács által történő 
megtárgyalásra 

b.) a Tervtanács döntésének megfelelően előkészíti a tudomásul vételről szóló igazolást és a tudomásul vételt 
megtagadó határozatot, , 

c.) előkészíti a bejelentés nélküli, vagy a tiltás ellenére folyatott (építéshatósági engedélyhez nem kötött) 
építési tevékenység, illetve reklám-elhelyezés dokumentumait a Tervtanács általi megtárgyalásra” 

 
14./ 

 
Az SZMSZ X. fejezet 8.2.7. pontja kiegészül az alábbi új d) ponttal, mellyel egyidejűleg a korábbi d)-e) pontok 
számozása e)-g)-re módosul: 
„d.) a Tervtanács döntésének megfelelően elkészíti a kötelezésről szóló határozatot,” 
 

15./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete kiegészül az alábbi új 8.2.8. ponttal:  
„8.2.8. A településképi véleményezési eljárással kapcsolatos feladatok: 

a.) lefolytatja a településképi véleményezési eljárást az építtető, illetve az általa megbízott tervező által az 
ÉTDR rendszerbe feltöltött tervanyag és a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelem alapján, a 
kérelmeket előkészíti a Tervtanács által történő megtárgyalásra 

b.) a Tervtanács döntésének megfelelően előkészíti a településképi véleményt” 
 

16./ 
 
Az SZMSZ X. fejezete kiegészül az alábbi új 8.2.9. ponttal:  
„8.2.9. A helyi építészeti-műszaki tervtanáccsal kapcsolatos feladatok: 

a.) az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint ellátja a Tervtanács titkári feladatokat, 
b.) gondoskodik a beérkezett kérelmek és dokumentációk előkészítéséről a Tervtanács ülésére  
c.) segíti a Tervtanács munkáját, az ülésekről hangfelvételt és jegyzőkönyvet készít.” 

 
17./ 

 
Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe a 125/2014 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szervezeti 
ábra lép. 

18./ 
 
Az SZMSZ módosításai 2014. július 1-jén lépnek hatályba, míg a módosításokkal nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

  (12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 125/2014. számú előterjesztés 2. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
173/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2014. (VI. 05.) 
határozatával a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2014. július 01-
ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
1./ Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül egy új telephellyel az alábbiak szerint: 
 
Telephelyei: 
 „h.) 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 115.” 
 
2./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 

 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 125/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
174/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal létszámát 2014. július 1-jétől 232 főben 
határozza meg. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének biztosításról a költségvetés soron 
követő módosításakor gondoskodjon. 
Határidő: 1. pont: 2014. július 1.  

 2. pont: a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára 
 130/2014., 130/2/2014. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: A kiosztásra került 130/2/2014. sz. kiegészítő előterjesztéssel tárgyaljuk a napirendet. 
Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2014. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
175/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 114.400.000,- Forint - azaz száztizennégymillió-
négyszázezer forint működési támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) 
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önkormányzati rendelet 3961 számú sorának terhére, és felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 
támogatási szerződés aláírásáról.   
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2014. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
176/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 11 diákjának a 2014. június 23-29. között 
megrendezésre kerülő XVI. Vonós és Zongora Mesterkurzuson történő részvétele elősegítése céljából a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére - a tanárok szakmai díjának biztosítására - 220.000 Ft 
támogatást nyújt a 3209. számú „polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok” elnevezésű 
költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. június 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2/2014. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
177/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alapítvány 
a Molnár Ferenc Általános Iskoláért részére – „Egészség iskola és Az Attila kulcsa vetélkedő” című pályázat 
megvalósítására - 221.988.- Ft összegű támogatást nyújt, és felkéri Polgármester urat, hogy – a hiánypótlás 
teljesítése esetén – gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2/2014. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
178/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére – „Hagyományőrző kézműves foglalkozások” 
című pályázat megvalósítására - 800.000.- Ft összegű támogatást nyújt, és felkéri Polgármester urat, hogy – a 
hiánypótlás teljesítése esetén – gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 130/2/2014. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
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179/2014. (VI.05.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére – „A Gát család” program (Gát utcai 
egészségnap és szülői, hozzátartozói klub)” című pályázat megvalósítására - 1.794.610.- Ft összegű támogatást 
nyújt, és felkéri Polgármester urat, hogy – a hiánypótlás teljesítése esetén – gondoskodjon a támogatási 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat kezességvállalás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára 
 116/2014. 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 116/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
180/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
az alábbi kezességvállalásról szóló szerződéseket: 

Szerződés tárgya Megkötés időpontja Kezességvállalás 
összege 

Kezességvállalás lejárata 

Endomotor ser EB-300 2012.03.12. 1.294.761 2014.07.07. 
Easy Jet pro 2012.03.12. 1.114.761 2014.07.07. 

Autoklav European B. 2012.03.12. 1.094.761 2014.07.07. 
Diplomat DE20 fogászati 

szék 
2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

Diplomat DA110A 
fogászati kezelőpult 

2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ TÉR-KÖZ Nehru part I. támogatási szerződés és projektmenedzsmenti szerződés 
 140/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
 
Pál Tibor: Az előző képviselő-testületi ülésen összekevertem, és azt kérdeztem, hogy a Nehru part kiviteli tervei 
mikor készülnek el, amire nem kaptam pontos választ. Van esetleg pontos időpont? 
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dr. Bácskai János: A határozati javaslatokban úgy olvastam, hogy 2014. augusztus 31-ig kell elkészülnie. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 140/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
181/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ jóváhagyja a 140/2014.számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Nehru-projektre vonatkozó 
támogatási szerződést.  
2./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának döntésétől függően az 1. pont 
szerinti szerződés lényeges tartalmi elemeit nem érintő esetleges módosításokról döntsön. 
3./ felkéri a Polgármester urat az. 1. pontban foglalt – és az esetleges 2. pont szerinti módosításokkal ellátott - 
támogatási szerződés aláírására. 
4./ jóváhagyja a 140/2014. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező megbízási szerződést. 
5./ felkéri a Polgármester urat a 4. pontban foglalt megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 1-3. pont a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 15 nap 

4-5. pont a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ A Budapest IX., Vaskapu u. 47. (hrsz.: 38002), valamint a Budapest IX., Vaskapu u. 49. (hrsz.: 38003) 
szám alatti ingatlanok elidegenítése 

118/2014. 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 az „A” határozati javaslatot támogatta. A Vaskapu u. 47. sz. alatti 
ingatlan legkisebb elidegenítési árát 85 800 000 forintban, a Vaskapu u. 49. sz. alatti ingatlan legkisebb 
elidegenítési árát 51 250 000 forintban határozta meg, a két ingatlan legkisebb elidegenítési ára együttesen nem 
lehet kisebb 137 050 000 forintnál. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a kivitelezőtől kérjünk határidőt, hogy ne 
álljon üresen 5 évig a telek. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 118/2014. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról az elhangzott árakkal kiegészítve. 
 
182/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a Budapest, IX. Vaskapu u. 47. (hrsz.: 38002) és Budapest IX. 
Vaskapu u. 49. (hrsz.: 38003) szám alatti felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat lefolytatásával történő 
együttes értékesítéséről. 
2./ úgy dönt, hogy a Vaskapu u. 47. sz. alatti ingatlan legkisebb elidegenítési árát 85 800 000 Ft-ban, míg a 
Vaskapu u. 49. sz. alatti ingatlan legkisebb elidegenítési árát 51 250 000 Ft-ban határozza meg, de a két ingatlan 
legkisebb elidegenítési ára együttesen nem lehet kisebb 137 050 000 Ft-nál. 
3./ felkéri Polgármester urat, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje - amennyiben szükséges hiánypótlási 
felhívásokat küldjön ki - és azokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

   (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
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(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ A Budapest IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I/TB2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása 

119/2014. 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 az „A” határozati javaslatot támogatta. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 119/2014. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
183/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
együttműködési megállapodás határidejének módosítását követően hozzájárul az Írott Szó Alapítvány által bérelt 
Budapest, IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I/TB2. sz. alatti helyiségek bérleti szerződésének 2019. 
november 30-ig szóló meghosszabbításához, és felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a bérleti 
szerződések módosításáról. 
Határidő: 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester              

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
 126/2014. 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 126/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
184/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alatt 
működik tovább, 
2./ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításaira 
tekintettel a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 
 
Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt 

betűvel) 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete /a továbbiakban: 
Alapító/ a kerületben élő gyermekek megfelelő 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete /a továbbiakban: 
Alapító/ a kerületben élő gyermekek megfelelő 
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fejlődéséért érzett felelősségtől vezérelve segítséget 
kíván nyújtani a hátrányos helyzetű általános és 
középiskolás gyermekek tanulásához és oktatásához, 
valamint a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok 
számára. Ennek érdekében a jelen Alapító Okirattal a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
74/H. §-a alapján, figyelemmel a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezése alapján létrehozott közalapítvány  
Alapító Okiratát az alapító önkormányzat Képviselő 
Testületének alábbi döntései miatt a következőkkel 
módosítja: 
 
1/. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 26/2008. /XI. 
07./ napján megalkotott rendelet-módosítása 1. §. /1/ 
bekezdése alapján az önkormányzat elnevezése a 
továbbiakban:  
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
 
2/.Az Önkormányzat Képviselő Testülete 181/2009. /V. 
06./ számon meghozott határozatában foglaltaknak 
megfelelően:  
- a közalapítvány neve az alábbira változik, az alapító névváltozásából következően: “Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
-a Közalapítvány felügyelő bizottságában Kandolka 
László és Tánczos Imre megbízatását 2011. augusztus 
31-ig meghosszabbítja, egyben Szilágyi Ivánt a felügyelő 
bizottság tagjává ezen időszakig megválasztja. 
- a fenti módosításokkal a Közalapítvány alapító okiratát 
módosítja, dőlt betűvel jelzetten a módosított 
szövegrészeket. Egyebekben a közalapítvány Alapító 
Okirata változatlan marad.  
 
 

fejlődéséért érzett felelősségtől vezérelve segítséget 
kíván nyújtani a hátrányos helyzetű általános és 
középiskolás gyermekek tanulásához és 
oktatásához, valamint a felsőfokú tanulmányokat 
folytató fiatalok számára. Ennek érdekében a jelen 
Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezései alapján  
közalapítványt hoz létre.  
 
 

I.3. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai vagy 
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy 
természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium 
dönt. 

I.3. A közalapítványhoz bármely hazai vagy külföldi 
természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli 
vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a 
Kuratórium dönt. 

I.6. A közalapítvány közhasznúsági jogállása: a 
közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként 
valósítja meg céljait.  
 

hatályon kívül helyezve 

II. 2. A közalapítvány tevékenysége során többek között: 
-A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. 57. §. /1 /. bek. b/. d/. pontjaiban 
meghatározott családsegítés nyújtásával segíti a 
rászoruló diákokat, valamint  
 -A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 10. §. 
/4/.bek.-ben meghatározott tanszerellátás, szociális 
ösztöndíj biztosítása, illetve szociális támogatás 
biztosításával, valamint 
-A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §. /1-3./ bek.-ben 

II.2. A közalapítvány tevékenysége során többek 
között: 
 -A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 57. §. /1 /. bek. e/. pontjaiban 
meghatározott családsegítés nyújtásával segíti a 
rászoruló diákokat, valamint  
- hatályon kívül helyezve 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja 
alapján ifjúsági ügyek területén, valamint; 
-A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
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meghatározott tevékenységek ellátásában való 
közreműködéssel olyan közfeladatot lát el, amelyről az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
A közalapítvány fenti céljai megvalósítása érdekében a 
Közhasznú Szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 
26. §. /c/. bekezdésében a törvényben az alábbi 
sorszámmal ellátott közhasznú, cél szerinti 
tevékenységeket végzi vagy támogatja: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés; 

5. kulturális tevékenység, 
 10. gyermek-és ifjúságvédelem,  

11.hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlõségének elõsegítése,  
 19. euro-atlanti integráció elősegítése. 
 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §. /1-3./ 
bek.-ben meghatározott tevékenységek ellátásában 
való közreműködéssel olyan közfeladatot lát el, 
amelyről az önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
A közalapítvány fenti céljai megvalósítása 
érdekében hozzájárul a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez azáltal, hogy 
közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a II. 
4. pontban meghatározottak szerint, továbbá a 
társadalom és az egyén szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik 
és megfelelő társadalmi támogatottsága is 
kimutatható.  
 

III.2. 2. A közalapítvány mûködtetésére a törzstõke 
kamatai, valamint a mûködés során a támogatók és 
csatlakozók által a közalapítvány részére juttatott 
támogatások összege használhatók fel. A fentieken kívül 
a közalapítvány vagyonát a Kuratórium tevékenysége 
során megvalósult gazdálkodás eredménye, valamint a 
közalapítvány saját, valamint az általa létrehozott 
szervezetek gazdálkodásának eredményeként létrejött 
vagyontömeg képezi 

III. 2. A közalapítvány mûködtetésére a törzstõke 
kamatai, valamint a mûködés során a támogatók és 
csatlakozók által a közalapítvány részére juttatott 
támogatások összege használhatók fel. A fentieken 
kívül a közalapítvány vagyonát az alapítványi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység eredménye, valamint a közalapítvány 
saját, valamint az általa létrehozott szervezetek 
gazdálkodásának eredményeként létrejött 
vagyontömeg képezi.   

III. 4. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely hazai vagy 
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, 
vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium 
dönt. 

III.4. A közalapítványhoz bármely hazai vagy külföldi 
természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, 
vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a 
kuratórium dönt. 

III. 9. A közalapítvány gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító Okiratban 
meghatározott célokra, az alapítvány szervezetének 
fenntartására, valamint a közalapítvány által a céljai 
megvalósítására létrehozott intézmények és szervezetek 
működtetésére és céljaira használható fel. 

III. 9. A közalapítvány gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt csak jelen létesítő 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordíthatja. 

 

IV.4. A kuratórium feladat- és hatásköre: 

4.1. Az Alapító Okirat II. pontjában meghatározott 
célkitűzések megvalósítása, ezen belül rendes 
határozathozatali rendjének megfelelő elfogadásával: 

-a közalapítvány éves tervének és 
költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának 
irányítása,  

-az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg 
éves közhasznúsági jelentés elkészítése és 
jóváhagyása,  

-döntés a beszámoló és az éves közhasznúsági 
jelentés közzétételi módjáról, az ezért felelős személy 
kijelöléséről és beszámoltatásáról, 

-a közalapítvány működésével kapcsolatos 

IV.4. A kuratórium feladat- és hatásköre: 

4.1. Az Alapító Okirat II. pontjában meghatározott 
célkitűzések megvalósítása, ezen belül rendes 
határozathozatali rendjének megfelelő 
elfogadásával: 

-a közalapítvány éves tervének és 
költségvetésének meghatározása, gazdálkodásának 
irányítása,  

-a közalapítvány éves beszámolójának 
jóváhagyása minden év május 31. napjáig, 

-az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg éves közhasznúsági melléklet 
elkészítése és jóváhagyása,  

-döntés a beszámoló és az éves 
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adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti feladatatok 
ellátása és felügyelete, az alapítvány 
munkaszervezetének és ügyintézői szervezetének 
létrehozása, vezetőik kinevezése és visszahívása, 
szervezeti rendjük kialakítása és ellenőrzése, 
       -a közalapítvány vagyonának kezelése és a 
lehetőségek szerinti gyarapítása, 

-döntés a csatlakozók és támogatók 
adományainak elfogadásáról és felhasználásáról, 

-ösztöndíjak adományozása, díjak és 
pályázatok kiírása és elbírálása, döntés a kuratóriumhoz 
érkező támogatási kérelmekről, azok támogatási 
formájáról és módjáról. 
 
IV. 4.1.1. A kuratórium további feladatai és jogköre: 
 -javaslatot tehet az alapítónak a közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítására, 
 -évente beszámol tevékenységéről az alapítónak, 
 -felkérésre beszámol tevékenységéről a Felügyelő 

Bizottságnak, 
 -gondoskodik a jogszabályokban előírt bizonylati és 
nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről, az üzleti 
könyvek előírásszerű vezetéséről,  
 -döntéseit, valamint éves közhasznúsági 

jelentésének legfontosabb adatait,szolgáltatásait, 
azok igénybe vételének módját, továbbá az általa 
meghirdetett pályázatok témáit és a pályázati 
feltételeket a közalapítvány székhelyén mindenki 
számára hozzáférhető helyen kifüggeszti és az 
interneten is közzéteszi. 

 

közhasznúsági melléklet közzétételi módjáról, az 
ezért felelős személy kijelöléséről és 
beszámoltatásáról, 

-a közalapítvány működésével kapcsolatos 
adminisztratív, gazdálkodási és szervezeti 
feladatatok ellátása és felügyelete, az alapítvány 
munkaszervezetének és ügyintézői szervezetének 
létrehozása, vezetőik kinevezése és visszahívása, 
szervezeti rendjük kialakítása és ellenőrzése, 
       -a közalapítvány vagyonának kezelése és a 
lehetőségek szerinti gyarapítása, 

-döntés a csatlakozók és támogatók 
adományainak elfogadásáról és felhasználásáról, 

-ösztöndíjak adományozása, díjak és 
pályázatok kiírása és elbírálása, döntés a 
kuratóriumhoz érkező támogatási kérelmekről, azok 
támogatási formájáról és módjáról. 
 
IV.4.1.1. A kuratórium további feladatai és jogköre: 
 -javaslatot tehet az alapítónak a közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítására, 
 -évente beszámol tevékenységéről az 

alapítónak, 
 -felkérésre beszámol tevékenységéről a 

Felügyelő Bizottságnak, 
 -gondoskodik a jogszabályokban előírt 
bizonylati és nyilvántartási kötelezettségek 
teljesítéséről, az üzleti könyvek előírásszerű 
vezetéséről,  
 -döntéseit, valamint éves közhasznúsági 

mellékletének legfontosabb 
adatait,szolgáltatásait, azok igénybe vételének 
módját, továbbá az általa meghirdetett 
pályázatok témáit és a pályázati feltételeket a 
közalapítvány székhelyén mindenki számára 
hozzáférhető helyen kifüggeszti és az 
interneten is közzéteszi. 

IV. 4.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik  
-az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentés elkészítése és elfogadása, 
közzétételi módjának meghatározása,  

-döntés befektetési tevékenységről, ilyen 
tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat 
elkészítése és elfogadása. 
Fentieket a kuratórium rendes határozathozatali 
rendjének megfelelően fogadja el.  
 

IV. 4.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik  

-az éves beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg közhasznúsági melléklet elkészítése és 
elfogadása, közzétételi módjának meghatározása,  

-döntés befektetési tevékenységről, ilyen 
tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat 
elkészítése és elfogadása. 
Fentieket a kuratórium rendes határozathozatali 
rendjének megfelelően fogadja el.  

IV. 6.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 
két alkalommal ülésezik. Az ülések összehívásáról a 
kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa 
írásban felhatalmazott tag gondoskodik. A kuratórium öt 
tagja együttesen a kuratórium elnöke felé bármikor 
kezdeményezheti -  az ok és a cél megjelölésével - a 
kuratórium összehívását /rendkivüli ülés/.  

IV. 6.1. A kuratórium szükség szerint, de évente 
legalább két alkalommal ülésezik. Az ülések 
összehívásáról a kuratórium elnöke, 
akadályoztatása esetén az általa írásban 
felhatalmazott tag gondoskodik. Bármely kuratóriumi 
tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az 
ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a 
kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
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 számított nyolc napon belül intézkedni az ülés 
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a 
kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium 
ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

IV. 6.3.2. A közalapítvány működésével kapcsolatos 
iratokba a kuratórium elnökéhez intézett kérelmével, 
munkanapokon, munkaidőben az alapítvány székhelyén 
bármely érdekelt betekinthet, a személyiségi és 
adatvédelmi jogok védelmének betartásával. A 
közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki 
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.  
 

IV. 6.3.2. A közalapítvány működésével kapcsolatos 
iratokba a kuratórium elnökéhez intézett kérelmével, 
munkanapokon, munkaidőben az alapítvány 
székhelyén bármely érdekelt betekinthet, a 
személyiségi és adatvédelmijogok védelmének 
betartásával. A közalapítvány éves közhasznúsági 
mellékletébe bárki betekinthet, abból saját 
költségére másolatot készíthet.  

IV.6.3.3. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel a 
döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül 
írásban közli, a közlések megtörténtéért a 
kuratórium elnöke felelős.  

 

IV.6.3.3. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel a 
döntés meghozatalát követő tizenöt napon 
belül írásban közli, továbbá a 
www.ferencvaros.hu oldalon közzéteszi. A 
közlések megtörténtéért a kuratórium elnöke 
felelős.  

IV. 7. A közalapítvány működésének és 
gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem 
részletezett kérdéseit - A közhasznú szervezetekről 
szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételével - 
a kuratórium által rendes határozathozatali rendje szerint 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
rögzíteni. Az Sz.M.Sz. rendelkezései nem lehetnek 
ellentétesek az Alapító Okiratban meghatározottakkal. 
 

IV. 7. A közalapítvány működésének és 
gazdálkodásának ezen Alapító Okiratban nem 
részletezett kérdéseit - a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben meghatározottak figyelembe 
vételével - a kuratórium által rendes 
határozathozatali rendje szerint elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
rögzíteni. Az Sz.M.Sz. rendelkezései nem lehetnek 
ellentétesek az Alapító Okiratban 
meghatározottakkal. 
 

V.6. A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - 
annak megtételétől számított tizenöt napon belül - össze 
kell hívni. Összehívásáért a kuratórium elnöke felelős. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén annak 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a 
kuratórium a törvényes működés helyreállítása 
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
Fővárosi Főügyészséget, mint a közalapítvány 
törvényességi felügyeletét ellátó szervet. 
 

V. 6. A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - 
annak megtételétől számított harminc napon belül - 
össze kell hívni. Összehívásáért a kuratórium 
elnöke felelős. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén annak összehívására a Felügyelő Bizottság 
is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni közalapítvány 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 

V. 7. A Felügyelő Bizottság véleményezi a kuratórium 
által elkészített éves beszámolót és az éves 
közhasznúsági jelentést.  
 

V. 7. A Felügyelő Bizottság véleményezi a 
kuratórium által elkészített éves beszámolót és az 
éves közhasznúsági mellékletet.  
 

VI. 3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig 
nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 
 

VI. 3. A közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, 
aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy 
az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
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b) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és 
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
 VI. 5. A vezető tisztségviselőre 

alkalmazandók a Ptk.-ban és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
(továbbiakban: Civil tv.) szabályozott kizáró 
okok. 

VII. 3. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározottak szerint a nyilvántartásból való törléssel 
szűnik, a Ptk. 74/E. §-ában meghatározottak 
figyelembevételével. A közalapítványt akkor is törölni kell 
a nyilvántartásból, ha a bíróság megszünteti, vagy más 
alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. A 
közalapítvány megszűnésével annak vagyona az alapító 
tulajdonába kerül, amely azt ezen Alapító Okiratban 
meghatározott közhasznú célokra köteles fordítani.   
 

VII. 3. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 
3:403. §-ában meghatározottak szerint szűnik meg. 
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén 
a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon 
az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, 
hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb 
adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit 
megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, 
a csatlakozó és az egyéb adományozó által az 
alapítványnak juttatott vagyont. 
Az alapító az általa juttatott vagyonról az 
alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú 
alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, 
ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem 
rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése 
lehetetlen. 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha 
az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik 
a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az 
alapító okirat által megjelölt személy, vagy az 
alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a 
vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti 
meg. 
  

VII. 5. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, A 
közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, 
valamint az alapítványok tevékenységét szabályozó, 
hatályban levõ jogszabályokban foglalt rendelkezések az 
irányadóak. 
 

VII. 5. A jelen okiratban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
 

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány Alapító Okirat módosításának és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszéknél 
történő átvezetéséről.  
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszéknél történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására 
 128/2014. 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 Bizottságának ülésén némi vita alakult ki, de abban mindenki egyetértett, hogy 
Ferencvárosi Torna Clubot támogatni kell. Szakmai munkát támogatunk 5 éven át 50 millió forinttal, a bizottság 
támogatta a javaslatot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 128/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
185/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Torna Club részére 2014-2018 években, évi 50 millió forint összegű támogatást biztosít, 
melyre vonatkozó támogatási szerződéseket 2014. év kivételével az adott évre vonatkozó költségvetés 
elfogadást követően köti meg. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy a 2015-2018. években az adott évi támogatási szerződések fedezetét a 
költségvetésbe építse be. 
3./ felkéri a Polgármester urat a 128/2014. számú előterjesztés mellékletét képező, 2014. évre vonatkozó 
támogatási szerződés megkötésre. 
Határidő: 1. pont: 2014. június 5. 

 2. pont: 2015-2018. évi költségvetési rendeletek előterjesztése 
 3. pont: 2014. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
    (11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 

       Pál Tibor, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula képviselők nem szavaztak 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló FEV IX. Zrt. Alapító Okiratának módosítására 
 133/2014. 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 133/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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186/2014. (VI.05.) sz. 
Határozat 

1./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. 
Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alatt, annak rendelkezéseivel 
összhangban működik tovább, valamint a Ptk. módosításaira tekintettel a FEV IX. Zrt. Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

Alapító Okirat Alapszabály 

Hatályos rendelkezések 
Módosítás utáni rendelkezések (a módosítások vastag, 

dőlt betűvel jelezve) 
Alulírott, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata egyedüli részvényes, a Társaság 
létrehozásáról, szervezetéről és működéséről 
1992.02.22–én elfogadott, többször módosított létesítő 
okiratát a 2/2012.(V.3.) és 4/2012.(V.17.) sz. 
Részvényesi Határozatnak megfelelően módosítom és 
hatályosítom. 

Alulírott, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata egyedüli részvényes, a Társaság 
létrehozásáról, szervezetéről és működéséről 
1992.02.22–én elfogadott, többször módosított létesítő 
okiratát a 186/2014.(VI.05.) sz. Részvényesi 
Határozatnak megfelelően módosítom és hatályosítom. 

4. A Társaság telephelyei:  
1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A. I/1. 
1092 Budapest, Ferenc körút 14. félemelet 1. 
1091 Budapest, Üllői út 87. földszint 1. 
1096 Budapest, Haller utca 54. földszint III. 

4. A Társaság telephelyei: 
1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A. I/1. 
1096 Budapest, Haller utca 54. földszint III. 

6.6. Az egy részvénysorozatba tartozó részvények 
összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, 
továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére 
és költségére összevont címletű részvénnyé 
átalakíthatók.  
A részvények összevont címletű részvénnyé történő 
átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem 
hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont 
részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival az 
értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
szerint szabadon rendelkezik. 
Az összevont címletű részvény - a részvényes 
kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű 
összevont részvényekre, illetve az alapító okiratban az 
adott részvénysorozatra meghatározott névértékű 
részvényekre bontható. 

6.6. Az egy részvénysorozatba tartozó részvények 
összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, 
továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére 
és költségére összevont címletű részvénnyé 
átalakíthatók.  
A részvények összevont címletű részvénnyé történő 
átalakítása nem hoz létre közös tulajdont; az 
összevont címletű részvénybe foglalt 
részvényekhez kapcsolódó jogok a részvényest 
önállóan megilletik. 
Az összevont címletű részvény - a részvényes 
kérésére és költségére – utóbb kisebb címletű 
összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az 
adott részvénysorozatra meghatározott névértékű 
részvényekre bontható. 

8.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a 
következőket kell feltüntetni: 
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; 
b) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és 
névértékét; 
c) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz 
fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat; 
d) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát 
és a kibocsátott részvények számát; 
e) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírását; 
f) az értékpapír kódját; 
g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a 
Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás 
tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát; 
h.) az első tulajdonos nevét. 

8.3. A nyomdai úton előállított részvényen legalább a 
következőket kell feltüntetni: 
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; 
b) a részvény sorszámát, sorozatát, típusát és 
névértékét; 
c) a részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz, 
részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban 
meghatározott jogokat; 
d) a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve 
az alapszabály módostítás keltét), az alaptőke 
nagyságát és a kibocsátott részvények számát; 
e) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírását; 
f) az értékpapír kódját; 
g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a 
Társaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás 
tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát; 
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h) az első tulajdonos nevét. 
8.6. A nyomdai úton előállított részvény a rendeletre 
szóló váltó átruházására vonatkozó szabályok szerint 
teljes egészében és feltétel nélkül, szabadon 
átruházható. Az átruházás oly módon történik, hogy az 
átruházó nyilatkozatát a részvény hátoldalára, vagy az 
ahhoz csatolt toldatra vezeti rá, és azt aláírja. 

8.6. A nyomdai úton előállított részvény a vonatkozó 
jogszabályok szerint teljes egészében és feltétel 
nélkül, szabadon átruházható. Az átruházás oly módon 
történik, hogy az átruházó nyilatkozatát a részvény 
hátoldalára, vagy az ahhoz csatolt toldatra vezeti rá 
nyilatkozatát, amely kifejezi a részvény 
átruházásának szándékát, és megjelöli azt a 
személyt, akire a részvényt átruházzák, és azt 
aláírja. 

8.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal 
szemben akkor hatályos, és az új részvényes a 
Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor 
gyakorolhatja, ha az új részvényest a részvénykönyvbe 
bejegyezték. 

8.9. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal 
szemben akkor hatályos, és az új részvényes a 
Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor 
gyakorolhatja, ha az új részvényest a részvénykönyvbe 
bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés 
elmaradása a részvényesnek a részvény feletti 
tulajdonjogát nem érinti. 

8.10. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe: 
a) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések alapján így rendelkezett; 
b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az 
alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó 
szabályait sértő módon szerezte meg. 

8.10. A részvénykönyv vezetése során hozott 
határozatok társasági határozatoknak minősülnek. 

8.11. Az igazgatóság – a fenti 8.12. a) és b) pontban 
meghatározott kivétellel – nem tagadhatja meg a 
részvénykönyvbe való bejegyzést, ha a 
részvényátruházásra a törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelelően került sor. 

8.11. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja 
meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési 
kérelmének teljesítését, ha a részvényes a 
részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak 
a részvény átruházására vonatkozó szabályait 
sértő módon szerezte meg. 

8.12. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és 
annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve 
annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik 
személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha 
érdekeltségét valószínűsíti. 

8.12. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. Akire 
vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt 
adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó 
részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot 
igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen 
kell kiadni a jogosultnak. 

9.1.1. A részvényest megillető jogok gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvényes neve (cége) a 
részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és 
részvénytulajdonosi minőségét a nyomdai úton 
előállított részvények felmutatásával igazolja. A 
részvényes jogait személyesen, vagy képviselője, 
illetve meghatalmazottja útján gyakorolhatja. 
A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal 
szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe 
részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését 
követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia 
kell a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények 
mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott kizárólag 
a részvényessel együtt jegyezhető be a 
részvénykönyvbe. 
A részvényesi meghatalmazott e tevékenysége során 
közreműködőt nem vehet igénybe, és a részvényesi 
jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől 
elvárható gondossággal eljárni, valamint feltüntetni azt, 
illetve nyilatkozni arról, hogy részvényesi 

9.1.1. A részvényest megillető jogok gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvényes neve (cége) a 
részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és 
részvénytulajdonosi minőségét a nyomdai úton 
előállított részvények felmutatásával igazolja. A 
részvényes jogait személyesen, vagy képviselője, 
illetve meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Nem 
láthatja el a részvényes képviseletét a vezető 
tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a 
könyvvizsgáló. 
A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal 
szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe 
részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését 
követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia 
kell a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények 
mennyiségét. A részvényesi meghatalmazott kizárólag 
a részvényessel együtt jegyezhető be a 
részvénykönyvbe. 
A részvényesi meghatalmazott e tevékenysége során 
közreműködőt nem vehet igénybe, és a részvényesi 
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meghatalmazottként jár el. A részvényesi jogok 
gyakorlására kötött szerződés a részvény 
átruházásával megszűnik. 

jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől 
elvárható gondossággal eljárni, valamint feltüntetni azt, 
illetve nyilatkozni arról, hogy részvényesi 
meghatalmazottként jár el. A részvényesi jogok 
gyakorlására kötött szerződés a részvény 
átruházásával megszűnik. 

9.1.3. A részvényest megilleti a részvényesi 
határozatban meghatározott mérleg szerinti nyereség 
(osztalékhoz való jog). Az osztalék kifizetése az erről 
szóló részvényesi határozat meghozatalának napját 
követő 30. naptól esedékes. Az esedékességtől 
számított 30 napon belül a részvényes köteles 
osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a 
Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. 

9.1.3. A részvényest megilleti a részvényesi 
határozatban meghatározott mérleg szerinti nyereség 
(osztalékhoz való jog). A Társaság saját tőkéjéből a 
részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára 
tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a 
Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi 
adózott eredményből, illetve szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményből teljesíthet. Az osztalék kifizetése az 
erről szóló részvényesi határozat meghozatalának 
napját követő 30. naptól esedékes. Az esedékességtől 
számított 30 napon belül a részvényes köteles 
osztalékát felvenni. A részvényes késedelme esetén a 
Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. 

9.2.1. A részvényes felelőssége a Társasággal 
szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási 
értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság 
kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. 

9.2.1. A részvényes felelőssége a Társasággal 
szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási 
értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság 
kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. A 
részvények kibocsátási értéke megegyezik a 
részvények névértékével. 

9.2.2. A részvényes a már teljesített vagyoni 
hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem 
követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, 
tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági 
jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a 
kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére részükre 
teljesítettek - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével, 
- a Társaság részére vissza kell fizetni. 

9.2.2. A részvényes a már teljesített vagyoni 
hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem 
követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve, 
tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági 
jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a 
kifizetéseket, amelyeket ennek ellenére részükre 
teljesítettek - a jóhiszeműen felvett osztalék kivételével, 
- a Társaság részére, a Társaság felszólítására 
vissza kell fizetni. 

11.1. Az egyedüli részvényes a Gt. által a gazdasági 
társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság 
közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben írásbeli 
részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető 
tisztségviselőket értesíteni köteles. 

11.1. Az egyedüli részvényes a Ptk. által a gazdasági 
társaság legfőbb szervének, illetve a részvénytársaság 
közgyűlésének hatáskörébe utalt kérdésekben, 
valamint a jelen Alapszabály 12.5. és 12. 13. pontjai 
alapján az Igazgatóság hatáskörébe nem tartozó, 
vagy az ott megjelölt összeghatár feletti, 
kérdésekben, illetőleg olyan szerződések 
megkötése esetében, amelyek a Társaságot 12 
hónapnál hosszabb időre kötelezik írásbeli 
részvényesi határozattal dönt, amelyről a vezető 
tisztségviselőket értesíteni köteles. A döntés az 
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

11.2. Az egyedüli részvényes írásban utasítást adhat 
az igazgatóság részére. Az igazgatóság az egyedüli 
részvényes utasítását köteles végrehajtani, azonban 
ebben az esetben mentesül a Gt. 30. §-ában 
meghatározott felelősség alól. Ha az egyedüli 
részvényes elmulasztja határozatának írásbeli közlését 
az igazgatósággal, akkor a közgyűlési jogkörben hozott 
döntései nem kötik az igazgatóságot. 

11.2. Az egyedüli részvényes írásban utasítást adhat 
az igazgatóság részére. Az igazgatóság az egyedüli 
részvényes utasítását köteles végrehajtani. Ha az 
egyedüli részvényes elmulasztja határozatának írásbeli 
közlését az igazgatósággal, akkor a közgyűlési 
jogkörben hozott döntései nem kötik az igazgatóságot. 
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11.4. Az egyedüli részvényes felelősségére a 
minősített befolyással rendelkező részvényes 
felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell 
alkalmazni. Ennek megfelelően, ha az egyedüli 
részvényes a Társaság tekintetében tartósan 
hátrányos üzletpolitikát folytat, és ezáltal a Társaság 
kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, 
a cégbíróság a Társaság bármely hitelezőjének 
kérelmére az egyedüli részvényessel szemben a Ctv. 
szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket 
alkalmazhatja. 

11.4. Az egyedüli részvényes felelősségére a 
minősített befolyással rendelkező részvényes 
felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) 
kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság 
jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített 
követelésekért a hitelező keresete alapján a 
minősített többséggel rendelkezett tag köteles 
helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli 
megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett 
tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a 
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható. 

12.4. Az igazgatóság valamennyi tagja jogosult a 
Társaság cégjegyzésére, a jelen alapító okirat 10.2.2. 
pontjában meghatározott módon. 

12.4. Az igazgatóság valamennyi tagja jogosult a 
Társaság cégjegyzésére, a jelen alapszabály 10.2.2. 
pontjában meghatározott módon. 

12.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik különösen: 
- a Társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójának és az adózott nyereség 
felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, 
és a részvényes elé terjesztése; 
- évente legalább egyszer a részvényes, és legalább 
három havonta egyszer a felügyelő bizottság részére 
jelentést készítése az ügyvezetésről, a Társaság 
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; 
- gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek 
szabályszerű vezetéséről;  
- a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a 
Társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
cégbírósághoz; 
- a Társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre; 
- a munkáltatói jogok gyakorlása az alapító okirat 
keretei között;  
- döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az 
egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe; 
- mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket 
jogszabály, vagy jelen alapító okirat az igazgatóságra 
hárít. 

12.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik különösen: 
- a Társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójának és az adózott nyereség 
felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, 
és a részvényes elé terjesztése; 
- évente legalább egyszer a részvényes, és legalább 
három havonta egyszer a felügyelő bizottság részére 
jelentést készítése az ügyvezetésről, a Társaság 
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; 
- gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek 
szabályszerű vezetéséről;  
- a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a 
Társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
cégbírósághoz; 
- a Társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre; 
- a munkáltatói jogok gyakorlása az alapszabály 
keretei között;  
- döntés minden olyan, a Társaság irányításával 
kapcsolatos ügyben, amely nem tartozik az egyedüli 
részvényes kizárólagos hatáskörébe; 
- mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket 
jogszabály, vagy jelen alapszabály az igazgatóságra 
hárít. 

12.6. Az igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, 
székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, 
valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi 
köreinek, és ezzel összefüggésben az alapító okiratnak 
egyszerű szótöbbséggel hozott igazgatósági 
határozattal történő módosítására. 

12.6. Az igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, 
székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, 
valamint – a főtevékenység kivételével – tevékenységi 
köreinek, és ezzel összefüggésben az alapszabálynak 
egyszerű szótöbbséggel hozott igazgatósági 
határozattal történő módosítására. 

12.7. Az igazgatóság tagjára az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak: 
12.7.1. nyilvánosan működő Társaságban való 
részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági 
részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is 
folytató más, Magyarországon bejegyzett gazdasági 
társaságban, és csak a részvényes hozzájárulásával 
lehet vezető tisztségviselő ilyen társaságban; 
12.7.2. maga és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
pont) a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem 
választható meg. 

12.7. Az igazgatóság tagjára az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak: 
12.7.1. nyilvánosan működő részvénytársaságban 
való részvényszerzés kivételével nem szerezhet 
társasági részesedést a Társaságéval azonos 
tevékenységet is folytató más, Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaságban, és csak a 
részvényes hozzájárulásával lehet vezető 
tisztségviselő ilyen társaságban; 
12.7.2. maga és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 
1. pont) a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává 
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nem választható meg. 
12.12. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha 
azon tagjainak többsége jelen van. Az igazgatósági tag 
személyesen köteles eljárni, nem képviseltetheti 
magát. Az igazgatóság határozathozatalához egyszerű 
többségi szavazati arány szükséges. 

12.12. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha 
azon tagjainak többsége jelen van. Az igazgatósági tag 
személyesen köteles eljárni, nem képviseltetheti 
magát. Az igazgatóság határozathozatalához a 
jelenlévők egyszerű többségi szavazati aránya 
szükséges. 

12.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik 
az alábbi ügyekben való döntés: 
a.) a Társaság mérlegbeszámolójának, 
vagyonkimutatásának és a nyereség felhasználására 
vonatkozó javaslatnak az elfogadása; 
b.) részvények összevonása, szétbontása; 
c.) a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról a részvényes, illetve a felügyelő 
bizottság részére szóló jelentésnek az elfogadása; 
d.) az éves üzleti terv elfogadása; 
e.) a Társaság beszerzés- és piacpolitikájának, 
valamint kereskedelmi stratégiájának elfogadása; 
f.) különböző hitelek (kölcsönök) nyújtása, vagy 
elfogadása 30.000.000.- (Harmincmillió) Ft. felett; 
g.) a Társaság tulajdonát képező – darabonként 
10.000.000.- (Tízmillió) Ft. könyv szerinti érték feletti – 
tárgyak elidegenítése; 
h.) harmadik személy javára szóló kötelezettségek és 
garanciák elvállalása, biztosítékok nyújtása, valamint 
befektetések eszközlése 30.000.000.- (Harmincmillió) 
Ft. felett; 
i.) olyan szerződések kötése – a munkaszerződések 
kivételével – amelyek a Társaságot 12 hónapnál 
hosszabb időre kötelezik, és ahol a fizetési vagy egyéb 
helytállási kötelezettség meghaladja az 50.000.000.- 
(Ötvenmillió) forint összeghatárt; 
j.) saját finanszírozású fejlesztő és tervező 
tevékenységek elindítása; 
k.) egyes igazgatósági hatásköröknek a Vezérigazgató 
jogkörébe történő átadása; 
l.) munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett. 
m.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi 
ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági 
társaságokban, amelyek a Társaság többségi 
tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében 
eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság 
leányvállalatainak legfőbb szervében való 
döntéshozatalra, azaz alapítói határozat 
meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési 
határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető 
szavazati jog gyakorlására. 

12.13. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik 
az alábbi ügyekben való döntés: 
a.) a Társaság mérlegbeszámolójának, 
vagyonkimutatásának és a nyereség felhasználására 
vonatkozó javaslatnak az elfogadása; 
b.) részvények összevonása, szétbontása; 
c.) a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról a részvényes, illetve a felügyelő 
bizottság részére szóló jelentésnek az elfogadása; 
d.) az éves üzleti terv elfogadása; 
e.) a Társaság beszerzés- és piacpolitikájának, 
valamint kereskedelmi stratégiájának elfogadása; 
f.) különböző hitelek (kölcsönök) nyújtása, vagy 
elfogadása 100.000.000.- (Százmillió) Ft. 
összeghatárig; 
g.) a Társaság tulajdonát képező – darabonként 
10.000.000.- (Tízmillió) Ft. könyv szerinti érték feletti, 
de nem több, mint 50.000.000.- (Ötvenmillió) Ft. 
értékű – tárgyak elidegenítése; 
h.) harmadik személy javára szóló kötelezettségek és 
garanciák elvállalása, biztosítékok nyújtása, valamint 
befektetések eszközlése 30.000.000.- (Harmincmillió) 
Ft. felett, de nem több, mint 50.000.000.- 
(Ötvenmillió) Ft. értékben; 
i.) saját finanszírozású fejlesztő és tervező 
tevékenységek elindítása; 
j.) egyes igazgatósági hatásköröknek a Vezérigazgató 
jogkörébe történő átadása; 
k.) munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató felett. 
l.) a Társaságot az igazgatóság, mint testületi 
ügyvezető szerv képviseli olyan gazdasági 
társaságokban, amelyek a Társaság többségi 
tulajdonosi részesedésével működnek. E jogkörében 
eljárva az igazgatóság jogosult különösen a Társaság 
leányvállalatainak legfőbb szervében való 
döntéshozatalra, azaz alapítói határozat 
meghozatalára illetve közgyűlési vagy taggyűlési 
határozatok meghozatalakor a Társaságot megillető 
szavazati jog gyakorlására. 

12.14. Megszűnik az igazgatósági tisztség: 
a.) lemondással, 
b.) visszahívással, 
c.) a megbízás időtartamának elteltével, 
d.) elhalálozással, 
e.) a törvényben és jelen alapszabályban szabályozott 
kizáró ok bekövetkeztével. 

12.14. Megszűnik az igazgatósági tisztség: 
a.) lemondással, 
b.) visszahívással, 
c.) a megbízás időtartamának elteltével, 
d.) elhalálozással, 
e.) a törvényben és jelen alapszabályban szabályozott 
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
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f.) cselekvőképességének a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával. 

12.20. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a 
Társaság napi munkatevékenységét, a jogszabályok 
és az alapító okirat keretei között, illetve a részvényes 
és az igazgatóság határozatainak megfelelően. 

12.20. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a 
Társaság napi munkatevékenységét, a jogszabályok 
és az alapszabály keretei között, illetve a részvényes 
és az igazgatóság határozatainak megfelelően. 

12.22. A Vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény alkalmazása 
szempontjából vezető állású munkavállalónak minősül. 

12.22. A Vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása szempontjából 
vezető állású munkavállalónak minősül. 

13.3. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai: 
- ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és 
vezérigazgatóját; 
- ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság 
tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet; 
- a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve 
szakértővel megvizsgáltathatja; 
- a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni 
az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, 
lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a 
vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A 
vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke 
számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében 
írásos beszámolót készít; 
- írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha 
megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, az alapító okiratba, illetve részvényesi 
határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, 
vagy a részvényes érdekeit,  
- dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés 
megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli 
részvényessel köt meg. 

13.3. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai: 
- ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és 
vezérigazgatóját; 
- ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság 
tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet; 
- a Társaság könyveit, számviteli nyilvántartásait és 
iratait, valamint a Társaság fizetési számláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel 
megvizsgáltathatja; 
- a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni 
az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, 
lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a 
vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A 
vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke 
számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében 
írásos beszámolót készít; 
- írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha 
megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, az alapszabályba, illetve részvényesi 
határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, 
vagy a részvényes érdekeit,  
- dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés 
megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli 
részvényessel köt meg. 

13.5. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a 
jelen Alapító Okirat 12.7. pontjában meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályok. 

13.5. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a 
jelen alapszabály 12.7. pontjában meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályok. 

13.6. A felügyelő bizottság saját tagjai közül 
megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga 
állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, 
melyet a részvényes hagy jóvá. 

13.6. A felügyelő bizottság saját tagjai közül 
megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga 
állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, 
melyet a részvényes hagy jóvá. A felügyelő bizottság 
testületként működik; az egyes ellenőrzési 
feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai 
között. 

13.7. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. 
Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak 
többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja 
feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő 
bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat 

13.7. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. 
Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak 
többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja 
feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő 
bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
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elvetettnek minősül. határozati javaslat elvetettnek minősül. 
14.    A könyvvizsgáló 14. Állandó könyvvizsgáló 
14.6. A könyvvizsgáló feladatának ellátása során 
betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a 
Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

14.6. A könyvvizsgáló feladatának ellátása során 
betekinthet a Társaság irataiba, számviteli 
nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a 
Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

14.9. A Társaság 2011.06.01.–2012.05.31. közötti 
időtartamra kijelölt könyvvizsgálója: 
Oláh Gábor  
lakóhelye:  3000 Hatvan, Irinyi u. 10. 
anyja neve:  Ács Gizella 
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: MKVK 
000081. 

14.9. A Társaság 2013.06.01.–2015.05.31. közötti 
időtartamra kijelölt könyvvizsgálója: 
GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
10 09 033250 
3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős 
természetes személy neve: 
Oláh Gábor  
lakóhelye:  3000 Hatvan, Irinyi u. 10. 
anyja neve:  Ács Gizella 
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: MKVK 
000081. 

15. Az alaptőke felemelése 
Az alaptőke felemelése a Gt. szabályainak 
megfelelően történik. 

15. Az alaptőke felemelése 
Az alaptőke felemelése a Ptk. szabályainak 
megfelelően történik. 

16. Az alaptőke leszállítása 
Az alaptőke leszállítása a Gt. szabályainak 
megfelelően történik. 

16. Az alaptőke leszállítása 
Az alaptőke leszállítása a Ptk. szabályainak 
megfelelően történik. 

17.5. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel 
szűnik meg. A törlés a Cégközlönyben kerül 
közzétételre. A Társaság vagyonát csak a Társaság 
törlését követően lehet felosztani. 

17.5. A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel 
szűnik meg. A törlés a Cégközlönyben kerül 
közzétételre. A Társaság vagyonát csak a Társaság 
törlését követően lehet felosztani. A Társaság jogutód 
nélküli megszűnése esetében a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest 
illeti meg. 

18.2.1. A Társaság kötelezettségeiért – a törvényben 
meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel. A 
részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben 
vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására terjed ki. 

18.2.1. A Társaság kötelezettségeiért saját 
vagyonával köteles helytállni; az egyedüli 
részvényes a Társaság tartozásaiért nem felel. Ha 
az egyedüli részvényes korlátolt felelősségével 
visszaélt, és emiatt a Társaság jogutód nélküli 
megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések 
maradtak fenn, e tartozásokért az egyedüli 
részvényes korlátlanul köteles helytállni. A 
részvényes kötelezettsége a Társasággal szemben 
vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására terjed ki. 

18.2.2. Amennyiben az egyedüli részvényes olyan 
határozatot hoz, melyről tudta, vagy a tőle elvárható 
gondosság mellett tudhatta, hogy a Társaság jelentős 
érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul felel az ebből 
eredő kárért. 

18.2.2. hatályon kívül helyezve 

18.2.3. Az egyedüli részvényes felelősségére a 
minősített befolyással rendelkező részvényes 
felelősségére vonatkozó szabályokat (Gt. 54. §) kell 
alkalmazni. Ennek megfelelően, ha az egyedüli 
részvényes a Társaság tekintetében tartósan 

18.2.3. Az egyedüli részvényes felelősségére a 
minősített befolyással rendelkező részvényes 
felelősségére vonatkozó szabályokat (Ptk. 3:324. §) 
kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a Társaság 
jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített 
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hátrányos üzletpolitikát folytat, és ezáltal a Társaság 
kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, 
a cégbíróság a Társaság bármely hitelezőjének 
kérelmére az egyedüli részvényest biztosíték adására 
kötelezheti, vagy a Ctv. szerinti törvényességi 
felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja vele 
szemben. 

követelésekért a hitelező keresete alapján a 
minősített többséggel rendelkezett tag köteles 
helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli 
megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett 
tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a 
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható. 

18.3.1. Az igazgatóság tagjai kötelesek a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és 
adatoknak megváltozását a változástól számított 30 
napon belül bejelenteni a cégbíróságnak, illetve 15 
napon belül az illetékes adóhatóságnak és 
társadalombiztosítási szervnek. Az igazgatóság tagjai 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal 
szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett 
adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a 
bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából 
származnak. 

18.3.1. Az igazgatóság tagjai kötelesek a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és 
adatoknak megváltozását a változástól számított 30 
napon belül bejelenteni a cégbíróságnak, illetve 15 
napon belül az illetékes adóhatóságnak és 
társadalombiztosítási szervnek. Az igazgatóság tagjai 
a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal 
szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett 
adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a 
bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából 
származnak. 

18.3.2. Az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során 
az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A 
jogszabályok, az alapító okirat, illetve a részvényesi 
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes 
megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári 
jog általános szabályai szerint felelősek. (1959. évi IV. 
Törvény (Ptk.) 339. §: „Aki másnak jogellenes kárt 
okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható.”) 

18.3.2. Az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során 
az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A 
jogszabályok, az alapszabály, illetve a részvényesi 
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik 
megszegésével a Társaságnak okozott kárért a 
szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint felelősek. (2013. évi V. 
Törvény (Ptk.) 6:142. §: „Aki a szerződés 
megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési 
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 
elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt 
elhárítsa.”) 

18.4. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége 
A felügyelő bizottság tagjai korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

18.4. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége 
A felügyelő bizottság tagjai a szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint 
felelnek a Társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével okozott károkért. 

19.3. A részvényes és a Társaság között felmerült 
jogvitákat elsősorban békés úton – szükség szerint jogi 
képviselők bevonásával – kell egyeztetni. Ennek 
eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul 
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő Választott Bíróság 
kizárólagos illetékességének. Az alávetéses 
illetékesség az alapító okirat érvénytelensége esetén is 
érvényes. 

19.3. A részvényes és a Társaság között felmerült 
jogvitákat elsősorban békés úton – szükség szerint jogi 
képviselők bevonásával – kell egyeztetni. Ennek 
eredménytelensége esetén a felek visszavonhatatlanul 
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő Választott Bíróság 
kizárólagos illetékességének. Az alávetéses 
illetékesség az alapszabály érvénytelensége esetén is 
érvényes. 

19.4. Amennyiben a jelen alapító okirat bármely 
rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az 
nem érinti sem az alapító okirat további részeinek, sem 
pedig az alapító okirat egészének érvényességét, 
illetve hatályosságát. 

19.4. Amennyiben a jelen alapszabály bármely 
rendelkezése érvénytelen, vagy hatálytalan lenne, az 
nem érinti sem az alapszabály további részeinek, sem 
pedig az alapszabály egészének érvényességét, 
illetve hatályosságát. 
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19.5. Érvénytelen és hatálytalan az alapító okirat 
aláírása előtt a részvényesek által készített és/vagy 
aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely 
ellentétes jelen alapító okirat rendelkezéseivel. 

19.5. Érvénytelen és hatálytalan az alapszabály 
aláírása előtt a részvényesek által készített és/vagy 
aláírt bármely okirat, vagy szóbeli megállapodás, mely 
ellentétes jelen alapszabály rendelkezéseivel. 

19.6. Jelen alapító okirat csak írásban, a törvényi 
előírásoknak megfelelően módosítható. 

19.6. Jelen alapszabály csak írásban, a törvényi 
előírásoknak megfelelően módosítható. 

19.7. A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlapban 
jelenteti meg. 

19.7. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a 
Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a Társaság e kötelezettségének a 
Cégközlönyben tesz eleget. 

19.9. A Társaság törzsrészvényeinek ISIN azonosító 
száma: HU 000003209. 
A Társaság kamatozó részvényeinek ISIN azonosító 
száma: HU 0000103544. 

19.9. A Társaság törzsrészvényeinek ISIN azonosító 
száma: HU 000003209. 

19.11. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratban nem részletezett, vagy nem teljes körűen 
szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (Gt. új), az értékpapírok 
forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról 
és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 
(Épt.), valamint a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 
2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók. 

19.11. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabályban nem részletezett, vagy nem teljes 
körűen szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 20013. évi V. törvény (Ptk.), 
az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési 
szolgáltatásokról és a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadók. 

19.12. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat a 2/2012.(V.03.) és 4/2012.(V.17.) sz. 
részvényesi határozatban foglalt módosítások alapján 
készült, és tartalmazza az azoknak megfelelő, 
2012.05.03-tól és 2012.05.18-tól hatályos változásokat. 

19.12. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabály a 186/2014.(VI.05.) sz. részvényesi 
határozatban foglalt módosítások alapján készült, és 
tartalmazza az azoknak megfelelő hatályos 
változásokat. 

19.13. Jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat 15 oldalon írott 19 pontból áll. 

19.13. Jelen, egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabály 15 oldalon írott 19 pontból áll. 

A Részvénytársaság Egyedüli Részvényese jelen, 24. 
számú, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat szövegét 2/2012.(V.03.) és 
4/2012.(V.17.) sz. Részvényesi Határozatával 
elfogadta. 

A Részvénytársaság Egyedüli Részvényese jelen, 
25. számú, változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály szövegét 186/2014. (VI.05.) sz. 
Részvényesi Határozatával elfogadta. 

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a FEV IX. Zrt. Alapító Okirat (Alapszabály) módosításának és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának (Alapszabályának) az aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről. 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
        

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
17./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására 
 134/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
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Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződés 
módosítását támogatta, csak egy technikai módosításról van szó. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 134/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
187/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ visszavonja az 59/2014. (IV.24.) számú határozatának 2. és 5. pontját.    
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy Kamarazenekar 
Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 134/2014. számú előterjesztés 1. sz. 
mellékletének megfelelően.  
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Ifjú Molnár Ferenc 
Diákszínjátszó Egyesület között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 134/2014. számú előterjesztés 
1. sz. mellékletének megfelelően.  
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az 2.-3. pontokban nevesített közszolgáltatási 
szerződésmódosítások aláírásáról. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a 2015. évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási 
szerződések közszolgáltatási feladatait az 2.-3. pontokban nevesített közszolgáltatóval szükség szerint 
újratárgyalja, módosítsa a Képviselő-testület tájékoztatása mellett. 
Határidő: 2015. évi költségvetés  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben 
támasztott hivatásetikai alapelvek meghatározása 

117/2014. 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 117/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
188/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 
alapelveket, és az etikai eljárás szabályait a 117/2014. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: 2014. június 20. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
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    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 

 
19./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával 
összefüggő megállapodás megkötésére 
 122/2014. 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 122/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
189/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja a 122/2014. számú előterjesztés mellékletét képező KLIK által fenntartott köznevelési intézmények 
működésének finanszírozásával összefüggő megállapodást. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy az 1. pontban meghatározott megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
 142/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: Három gazdasági egységünk van, amely hat óvodának a pénzügyi, gazdasági feladatait látja el. A 
Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 142/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
190/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ A Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására a Csicsergő 
Óvodát (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) jelöli ki. 
2./ A Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) és a Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) között 
létrejött Munkamegosztási megállapodást az l. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
3./ A Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására a Csicsergő 
Óvodát (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) jelöli ki. 
4./ A Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) és a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) 
között létrejött Munkamegosztási megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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5./ Az Ugrifüles Óvoda (1091 Budapest, Hurok u. 9.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásra az Epres Óvodát 
(1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) jelöli ki. 
6./ Az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) és az Ugrifüles Óvoda (1091Budapest, Hurok u. 9.) között 
létrejött Munkamegosztási megállapodást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
7./ A Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u 30.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására az Epres 
Óvodát (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) jelöli ki. 
8./ Az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) és a Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u 30.) 
között létrejött Munkamegosztási megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
9./ A Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u 4.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására az Epres Óvodát 
(1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) jelöli ki. 
10./ Az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) és a Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u 4.) 
közötti Munkamegosztási megállapodást az 5. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
11./ A Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátására a Kerekerdő 
Óvodát (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) jelöli ki. 
12./ A Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) és a Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 
9.) között létrejött Munkamegosztási megállapodást a 6. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
21./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 
 132/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Köszönöm, nincs. 
 
Illyés Miklós: Az idei évben is 64 óvodai csoportot indítunk, és a következő évre is ezt tervezzük. A Humán 
Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 132/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
191/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
fenntartásában működő Epres -, Kicsi Bocs -, Ugrifüles -, Méhecske -, Liliom -, Napfény -, Csudafa -, Csicsergő -, 
és Kerekerdő Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évben összesen 64 óvodai csoport indítását a 132/2014 számú 
előterjesztés melléklete szerint. 
Határidő: 2014. június 05. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (15 igen, egyhangú) 
                     Csárdi Antal képviselő nem szavazott 

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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22./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
támogatása beszámolóinak elfogadása 

115/2014. 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 115/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
192/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
115/2013. (V.16.) számú határozata alapján 300.000,- Ft támogatásban részesített A Tan kapuja Buddhista 
Egyház szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
115/2013. (V.16.) számú határozata alapján 150.000,- Ft támogatásban részesített Family Day Családi Napközi 
Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolóját 149.855.- Ft értékben fogadja el. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Family 
Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. további támogatásban akkor részesülhet, ha visszafizetési 
kötelezettségének eleget tett, illetve ha az összeg behajthatatlan a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) 
bekezdés 10. pontjának e.) pontja alapján. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
23./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban  

124/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester  
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Kérem, hogy a „B” határozati javaslatot támogassa a Képviselő-testület, amely az év végéig 
hosszabbítaná meg a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést, és utána próbálunk szerződést kötni a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága is a „B” határozati javaslatot támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 124/2014. számú előterjesztés „B” 
határozati javaslatáról. 
 
193/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./a 26/2014. (II.13.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy el kívánja 
látni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot 2014. január 1., valamint 2014. 
december 31. közötti időszakban ellátási szerződés útján.” 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ a 26/2014 (II. 13.) számú határozatának 2.-3. pontját visszavonja. 
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Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ hozzájárul a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg is biztosító szolgáltatóval, a 2013. évben 
meghatározott feltételek melletti ellátási szerződés 2014. december 31. napjáig történő megkötéséhez. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ felhatalmazza Polgármester urat, hogy a 3. pontban említett ellátási szerződést megkösse. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
24./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására 

121/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: Az alapító okirat módosításával lehetőség nyílik arra, hogy a Varázskert Bölcsőde létszámát 
40 főről 50 főre emeljük. Kérem, támogassák az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 121/2014. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
194/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi 

Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1./ Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
"(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 426/1997. (XII.16.) 
számú határozattal megalkotott Alapító okiratot az 521/2000. (XI. 28.) számú, a 222/2005. (V.24.) számú, a 
332/1/3/2005. (X. 04.) számú, a 330/2009. (IX.02.) számú, a 110/2011. (IV. 06.) számú, a 26/2013. (I. 31.) 
számú, a 119/2013. (V. 16.) számú, a 144/2014. (V. 15.), valamint a 194/2014. (VI.05.) számú Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
2./ Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„15. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézmény kizárólagos használatába adja az 
Önkormányzat tulajdonát képező:  

Budapest IX. kerület Ráday u. 46. (36927 hrsz. alatt felvett) 100 férőhelyes ingatlant, 
Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 17. szám alatti (37714/2 hrsz. alatt felvett) 50 férőhelyes 
ingatlant, 
Budapest IX. kerület Fehérholló utca 2-4. (38266/7 hrsz. alatt felvett) 60 férőhelyes ingatlant, 
Budapest IX. kerület Pöttyös utca 8/a. szám alatti (38236/75 hrsz. alatt felvett) 42 férőhelyes 
ingatlant, 
Budapest IX. kerület Dési Huber utca 9. (38236/366 hrsz. alatt felvett) 76 férőhelyes ingatlant.” 
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3./ Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„17. Vagyon feletti rendelkezés: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a vezető a 
jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.  
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – a mindenkor 
hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.” 
 
4./ Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:  
„Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testülete 144/2014. (V. 15.) számú határozatával hagyta jóvá, valamint a 194/2014. (VI.05.) számú 
határozatával módosította.” 
 
5./Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
6./A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 194/2014. (VI.05.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. június 5. 

P.H. 
 

  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
25./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására 

135/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ székhelye jelenleg a Mester u. 19. sz. alatt, 
a Molnár Ferenc Általános Iskolában van. Az iskola növekedése miatt új helyet kellett keresnünk, ami a Vágóhíd 
u. 35-37. sz. alatt lenne. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ így a korábbi nevelési tanácsadó 
helyére kerülne, amely helyen az óvoda egy része, egy „sószoba” is működött. Ez a szoba áthelyezésre kerül, és 
a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vállalta az áthelyezéssel járó feladatokat. Kérem az 
előterjesztés támogatását, mivel szeptembertől a Molnár Ferenc Általános Iskolában nem tudna elindulni a tanév. 
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 135/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
195/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1097 
Budapest, Vágóhíd u. 35-37. szám alatti, 323 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiséget – megszerzési 
díj fizetése nélkül – határozatlan időre, ingyenesen használatba adja székhelyének elhelyezése céljából a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
196/2014. (VI.05.) 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 az alábbiak szerint módosul: 
 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
  
2. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Székhelye:   1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.” 
 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Telephelyei:     
1095 Budapest, Mester u. 19.” 
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. 
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1096 Budapest, Vendel u. 14-16. 
8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 hrsz. 
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.” 
 
4. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában levő az Alapító Okirat 2. és 3. pontjában - székhelyeként és 
telephelyként - megjelölt ingatlanok”  
 
5. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 
„Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.  

 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
147/2014. (V.15.) számú határozatával hagyta jóvá, majd 196/2014. (VI.05.) számú határozatával módosította.” 

 
6. Jelen Módosító Okirat 2014. augusztus 14. napján lép hatályba. 
 
7. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 196/2014. (VI. 05.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 
 

Budapest, 2014. június 05. 

P.H. 

  ______________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Határidő: 8 nap  
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

     (16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
26./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi 
munkaterve  

113/2014. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nincs. 
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Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 113/2014. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
 
197/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. II. félévi munkaterve 
 

2014. szeptember 4.  
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése  

Előterjesztő: területért felelős alpolgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi I.-VI. havi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4./ Tájékoztató az együttműködési megállapodásokról 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
5./ Tájékoztató a kerületi küldött I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: kerületi küldött 
 
 
 

Október 
 

Alakuló ülés 
Mötv. 43. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül 

tartja meg 
 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerületi Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2014. évi önkormányzati választás 
tapasztalatairól 

 Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság elnöke 
2./ A polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
3./ Alpolgármesterek választása, illetményük megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
4./ Bizottságok megalakítása, és tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2014. november 6.  
1./ „Ferencváros Díszpolgára” cím és „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: polgármester 
       VVKB elnöke 

Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
 
2./ „Humanitas Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: HÜB elnöke 
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Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 
 
6./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 
 
7./ 2015. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
8./ A FEV IX Zrt. igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

10./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények szakmai beszámolójáról 

Előterjesztő: területért felelős alpolgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
2014. november 6. 

Közmeghallgatás 
 

2014. december 4.  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 
 
3./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 
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4./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program 
Előterjesztő: polgármester 

         főépítész 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
6./ Tájékoztató az együttműködési megállapodásokról 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 

 
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 

1./ önkormányzati hatósági ügyek 
2./ ingatlanértékesítés 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
27./ Sürgősségi indítvány Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatására 

144/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
Formanek Gyula: A Humán Ügyek Bizottsága támogatta az alapítvány kérését, a Képviselő-testületnek is 
tárgyalnia kell az előterjesztést. Kérem, az előterjesztés támogatását. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 144/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
198/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési 
feladatok” költségvetési sor terhére 250.000,- forint támogatást biztosít a Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány 
részére a bölcsődei rendezvények megvalósítása céljára.   
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 30 nap a támogatási szerződés aláírására  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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28./ ERLIN STÚDIÓ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) számú határozata ellen 

120/2014. 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 az 120/2014. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
199/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete az ERLIN STÚDIÓ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 49. fszt. 6.) kérelmének helyt ad, és a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) sz. határozatát megváltoztatva úgy 
dönt, hogy az ERLIN STÚDIÓ Kft. részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-
es és a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti parkolósáv 20 m2-es területére vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára 2014. június 6 – 2014. október 15-ig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

  (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Hidasi Gyula(ÜGYREND): Jól értelmezem, hogy azt javasolja a határozati javaslat, hogy aki tartozik, annak 
adjuk meg az engedélyt? 
 
dr. Bácskai János: Nem jól értelmezi Képviselő úr, hiszen a vendéglátó cég nem tartozik, és ha megadjuk az 
engedélyt a kitelepülésre, akkor nagyobb az esély a tartozás kifizetésére. Minden hónapban megújításra kerül az 
engedély, ha a törlesztő részleteket fizeti. 
 
Hidasi Gyula: Köszönöm, akkor így tudom támogatni az „A” határozati javaslatot. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk ismét a 120/2014. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
200/2014. (VI.05.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete az ERLIN STÚDIÓ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 49. fszt. 6.) kérelmének helyt ad, és a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) sz. határozatát megváltoztatva úgy 
dönt, hogy az ERLIN STÚDIÓ Kft. részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-
es és a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti parkolósáv 20 m2-es területére vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára 2014. június 6 – 2014. október 15-ig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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dr. Bácskai János: Tisztelettel meghívok mindenkit a holnapi „Nemzeti Összetartozás Napja” közös 
megemlékezésére. Szerintem méltó ünnepségre kerül sor testvérvárosaink közreműködésével, és utána 
tartalmas, színvonalas műsor lesz 22.00 óráig. A pünkösdi ünnepekre áldott, békés napokat kívánok. Köszönöm 
a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.15 perckor bezárom.  

 
k.m.f. 

 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


