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

2014. június 27-én 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csárdi Antal, Görgényi Máté, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Kállay Gáborné, Kandolka László, 
Kassab Adonis, Mezey István, Pál Tibor, Sajó Ákos, Veres László, Zombory Miklós képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
Varga József alpolgármester. 
 

Hivatal részéről: 
dr. Szabó József aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, dr. Enyedi Mária, Halmai András, dr. Kasza Mónika, Madár Éva, Mihályi 
György, dr. Ódor Éva, dr. Pap Ágnes, dr. Riskó György, Szilágyi Imre, dr. Székelyhidi Lívia, Szűcs Balázs, Tamás 
Beáta, Temesiné Apollónia Aranka, dr. Világos István, Pásztor Miklós, 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, Czakóné Dobó 
Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes, az ülést 10.15 órakor 
megnyitom. Nagy tisztelettel köszöntöm László és Ünőke nevű jelenlévőket, Szent László neve napján. A 
kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
201/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat személyi ügyekben való döntések meghozatalára  

149/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

147/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” 
projekt támogatási szerződésének jóváhagyására 

150/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására 

148/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye 

151/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Önkormányzati hatósági ügyek 

152/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

       (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat személyi ügyekben való döntések meghozatalára  

149/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Kérem képviselőtársaimat, hogy a működőképesség biztosítása érdekében támogassák az 
előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: A határozati javaslatokból kimaradt a Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága, 
úgy tudom, hogy ez is összeférhetetlen az alpolgármesteri pozícióval. Miért nem került bele az előterjesztésbe? 
 
dr. Szabó József: Megvizsgáltuk a kérdést, nem összeférhetetlen a tagság, Mezey képviselő úr a továbbiakban 
is be tudja tölteni a Felügyelő Bizottsági tagságát. 
 
Hidasi Gyula: Nekem le kellett mondanom a FESZ Kft. Felügyelő Bizottsági tagságomról azért, mert képviselő 
vagyok. Úgy látszik, itt valami más eljárás van. Aljegyző úrtól várom a választ. 
 
dr. Szabó József: A FESZ Kft. esetében az volt az ok, hogy az egy közhasznú szervezet, mandátummal 
rendelkező képviselő nem tölthet be ilyen jellegű tagságot, viszont a Ferencvárosi Parkolási Kft. közfeladatot lát 
el, de nem közhasznú besorolású, tehát ez az ok nem áll fenn. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
202/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Formanek Gyula 
önkormányzati képviselő 2014. június 26. napján benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatát, valamint az 
önkormányzati képviselői mandátumának 2014. július 13. napjával történő megszűnésére vonatkozó 
polgármesteri tájékoztatást megismerte, és tudomásul vette. Felkéri a Polgármester urat, hogy az önkormányzati 
képviselői mandátum megszűnéséről a Helyi Választási Bizottság elnökét tájékoztassa. 
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Határidő: 2014. június 27., illetve 2014. július 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (14 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
203/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Formanek 
Gyula alpolgármesteri foglalkoztatási, sajátos közszolgálati jogviszonyát, a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (3) bekezdés 
b) pontjában foglaltak alapján 2014. július 13. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
Határidő: 2014. július 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (14 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
204/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Formanek Gyula 
alpolgármesteri foglalkoztatási, sajátos közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszűntetésére 
vonatkozó megállapodást a 149/2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy az alpolgármesteri foglalkoztatási, sajátos közszolgálati jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. július 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

       (14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Az alpolgármester megválasztására kerül sor. „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (továbbiakban: Mötv.) 34. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Képviselő-testület a 
Polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A Képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját 
tagjai közül választ meg.” Az előterjesztő a helyszínen kiosztásra került 149/2014. sz. előterjesztésben megtette 
javaslatát, amely szerint Mezey István képviselőt javasolja Alpolgármesternek megválasztani. A Szervezeti 
Működési Szabályzatunk értelmében titkos szavazást a Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le, melynek 
elnöke Görgényi Máté, tagjai Hidasi Gábor és Kassab Adonis képviselők. A Szavazatszámláló Bizottság értékeli, 
és összegzi a szavazás eredményét, és azt jegyzőkönyvbe foglalja. Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság 
elnöke ismerteti a szavazás eredményét a Képviselő-testületnek. A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el, 
és felkérem a képviselőket, hogy fáradjanak át a szavazó helységbe, a második emeleti alpolgármesteri 
irodámba.  
 
SZÜNET 
 
TITKOS SZAVAZÁS 
 
Formanek Gyula: Felkérem Görgényi Mátét, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
Görgényi Máté: A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a munkáját, a leadott szavazólapok száma 15 db, 
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érvényes szavazólapok száma 15 db, ebből 14 db igen szavazat, és 1 db tartózkodás volt. Gratulálunk Mezey 
István képviselő úrnak az új pozíciójához. 
 
205/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezey Istvánt 
alpolgármesterré megválasztja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A helyi önkormányzatokról szóló törvény 63. § értelmében az Alpolgármester megválasztását 
követően esküt tesz a Képviselő-testület előtt. Felkérem Aljegyző urat, hogy az eskü szövegét olvassa fel, és 
felkérem a megválasztott Alpolgármestert, hogy tegye le az esküt. 
 
ESKÜ 
 
Formanek Gyula: A Pttv. 3. § (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatási jogviszonyban álló Alpolgármester 
illetményét, és illetményének emelését a Képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy ne érje el a Polgármester 
illetményét. Az előterjesztő a helyszínen kiosztott 149/2014. sz. előterjesztésben a most megválasztott 
Alpolgármester illetményét havi bruttó 486 990 forint összegben javasolja megállapítani. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés illetménnyel kapcsolatos határozati javaslatáról. 
 
206/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezey István 
alpolgármester havi illetményét bruttó 486.990,- Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: A Pttv. 18. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Alpolgármestert a tisztsége ellátásával 
összefüggő költségek fedezésére költségátalány illeti meg, melynek mértéke a Képviselő-testület döntése alapján 
az illetmény 10-20%-nak megfelelő összeg. Kérdezem Mezey István alpolgármester urat, hogy kéri-e a 
költségátalány megállapítását? 
 
Mezey István: Köszönöm, nem. 
 
Formanek Gyula: Tekintettel arra, hogy Mezey István alpolgármester úr a költségátalány megállapítását nem 
kérte, a Képviselő-testületnek nem kell határozatot hozni. Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés 
alpolgármesteri megbízatással összeférhetetlen tisztségek megszüntetésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos 
határozati javaslatainak 1. pontjáról. 
 
207/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 99/2014. 
(V. 15.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                    (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 



5 
 

Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés alpolgármesteri megbízatással 
összeférhetetlen tisztségek megszüntetésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos határozati javaslatainak 2. 
pontjáról. 
 
208/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezey Istvánt az 
alpolgármesteri megbízatására tekintettel a szociális tanácsnoki, és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági tagsági 
megbízatásából visszahívja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés alpolgármesteri megbízatással 
összeférhetetlen tisztségek megszüntetésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos határozati javaslatainak 3. 
pontjáról. 
 
209/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Veres Lászlót megválasztja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés alpolgármesteri megbízatással 
összeférhetetlen tisztségek megszüntetésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos határozati javaslatainak 4. 
pontjáról. 
 
210/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottságba tagnak Illyés Miklóst megválasztja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                     (15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérem, szavazzunk az 149/2014. számú előterjesztés alpolgármesteri megbízatással 
összeférhetetlen tisztségek megszüntetésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos határozati javaslatainak 5. 
pontjáról. 
 
211/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési és 
Városgazdálkodási Bizottságba tagnak Sajó Ákost megválasztja. 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

147/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Hidasi Gábor képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: Kérem a határozati javaslatok támogatását. Ha a „kétszer ad, ki gyorsan ad” szólást 
módosítani lehetne, akkor így hangozna: „kétszer ad, ki könnyen ad”. Sok könnyítésről van szó a rendeletben, 
annak érdekében, hogy minél többen hozzájuthassanak ehhez a támogatáshoz. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. A Humán Ügyek Bizottsága támogatta az előterjesztést. Kérem, 
szavazzunk az 147/2014. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
212/2014. (VI.27.) 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 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (13 igen, egyhangú) 
                          Pál Tibor képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 147/2014. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 23/2014. (VII.02.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
3./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház 
kialakítása” projekt támogatási szerződésének jóváhagyására 

150/2014. 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 150/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
213/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ jóváhagyja a 150/2014.számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Boldogasszony Iskolanővérek 
Kolostori Kávéház kialakítására vonatkozó támogatási szerződés tervezetét. 
2./ felhatalmazza a Polgármester urat az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 
3./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának döntésétől függően az 1. pont 
szerinti szerződés lényeges tartalmi elemeit nem érintő módosításokról döntsön. 



7 
 

Határidő: 2014. július 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
    
 
4./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására 

148/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Formanek Gyula: Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészítése? 
 
dr. Bácskai János: A szobrok, műalkotások köztéren való kiállítása tipikusan a nem kötelező feladatok közé 
tartozik, ezért tartom kellemes, és hasznos előterjesztésnek a három szobor felállítását. Három teljesen 
különböző típusú, funkciójú szoborról van szó. A nagyon szépen felújított Csarnok térről hiányzott egy műalkotás, 
ami párbeszédben van a város más részén elhelyezett térelemmel, a Fővámház téren látható 4-es metró 
üvegtextil mintázatával, ezt próbáljuk meg a téren elhelyezni.  
A Bleriot szobor egy olyan többes funkciót is ellátó szoborrá válhat a lakótelepen, ami teljesen jellemző módon 
hiányzik onnan. Hiányoznak a közösségi terek, amiket annak idején kifelejtettek például a József Attila-
lakótelepről. Nem kisebb dologról van szó, mint hogy az óceán átrepülése után a világhírű repülős ezen a részen 
szállt le Magyarországon először. Ferencváros büszkeségévé válhat ez a nevezetes időpont és személyiség, aki 
megjelent az akkori katonai gyakorlótér helyszínén. 
A harmadik szobrot megmentették az „enyészettől”. A megmentője szerint ez a szobor Ferencvárost illeti, ezzel 
én is egyetértek. Azt szeretnénk, hogy a szobor felállításával a Kvassay-zsilipet is minél többek által elismert 
megemlékező hellyé tennénk. A legutóbbi árvíznél tettem fel árvízi szakembereknek azt a kérdést, hogy mi lenne, 
ha a zsilip megadná magát, mire elmesélték, hogy hány száz kilométernyi hosszon pusztítana árvíz. A Ráckevei-
Soroksári Duna-ágban felbecsülhetetlen a szerepe, ennek a zsilipnek állít emléket a szobor.  
 
Hidasi Gyula: Minden köztéri szobor állításával egyet szoktam érteni, de azt elfogadhatatlannak tartom, hogy a 
József Attila Városrészi Önkormányzatot nem kérdezték meg arról, hogy hol kerüljön elhelyezésre a szobor.  
 
Illyés Miklós: A Humán Ügyek Bizottsága ülésén egy kis vita alakult ki a Bleriot szobor elhelyezésével 
kapcsolatban, azonban akkor még nem tudtuk a magyarázatot, amit Polgármester úr elmondott. A Képviselő-
testület bölcsen el fogja dönteni, hogy hova kerül a szobor. 
 
Veres László: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, itt is vitát váltott ki a helyszín. Ez elkerülhető lett volna, ha az előterjesztésben van utalás arra, 
hogy miért a József Attila-lakótelepen kívánják elhelyezni a Bleriot szobrot. Ferencvárosban kevesen tudnak 
arról, hogy az a bizonyos repülés itt történt meg. A bizottság többsége támogatta a javaslatot. Azt javasolta a 
bizottság, hogy a szoborállításnál egy tábla jelezze, hogy miért ezen a helyszínen került kiállításra ez a nagy 
méretű repülő szobor. 
 
dr. Bácskai János: Hidasi Gyula képviselő úr felvetése teljesen jogos, megkövetem őt is, és az összes többi 
lakótelepi képviselőt. Jól láthatta, hogy az elmúlt négy évben még a Tervtanács felállításánál is figyelembe vettük, 
illetve a településképi véleményezésnél is meghívtuk az adott önkormányzati képviselőt. Jelen esetben rövid idő 
állt rendelkezésre a döntésnél, és a pályázatnál a helyszínt is be kellett írni, amit én magamra vállaltam. A 
pályázati elbírálásnál a hatóság működését látva nem tartom lehetetlennek, hogy ha a „népharag elsöpörné” a 
helyszín kijelölését, akkor ne élhetnénk a változtatás lehetőségével. Nem számítok ilyesmire, de akkor még 
tudjuk jelezni a hatóságnak, hogy adott esetben helyszínt szeretnénk változtatni. Szerintem túl sokat változtatni 
nem érdemes, hiszen ennek az egykori katonai lőtérnek a paraméterei adottak, erősen behatároltak. A József 
Attila-lakótelepen kívül eső rész emlékeim szerint számításba sem jöhet, a lakótelepen belüli elhelyezkedéssel 
kapcsolatban pedig türelmet kérek. A döntés felelőssége egy személyben az enyém. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 148/2014. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
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214/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a közművekkel történő egyeztetés sikeres lezárását követően egyetért a 148/2014. számú előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti megjelenésű világító üvegtextil térinstallációnak a Csarnok téren a 2. számú melléklet 
által pontosan megjelölt helyén történő felállításához. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy – a benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási szerződés megkötését 
követően - az 1. pontban meghatározott műalkotás felállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2014. szeptember 30.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 

Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 148/2014. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 

 
215/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ egyetért a 148/2014. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megjelenésű, Kontur András Luis 
Bleriot-ot ábrázoló szobrának a Budapest 38236/64. helyrajzi számú ingatlanon, a 4. számú melléklete által 
pontosan megjelölt helyen történő felállításához. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy – a benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási szerződés megkötését 
követően - az 1. pontban meghatározott műalkotás felállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2014. szeptember 30.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 148/2014. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
216/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Pándi Kiss János szobrászművész által 1950-ben készített Korsós nő című alkotását a VITUKI 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft-től bruttó 1.205.000.- Ft + ÁFA összegért 
megvásárolja, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az 1. pontban foglaltak 
átvezetésről gondoskodjon. 
3./ felhatalmazza a Polgármester urat az adás-vételi szerződés aláírására. 
Határidő: 1. és 3. pont: 2014. szeptember 30.  
  2. pont: költségvetés soron következő módosítása  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
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5./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye 
151/2014. 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 megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. 
 
Formanek Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 151/2014. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
217/2014. (VI.27.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest, II. ker. külterület 011341/11 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására kiírt pályázatot 
eredményesnek, és a Bácsalmási Agráripari Zrt-t (cgj.: 03-10-100110) nyertesnek nyilvánítja, elfogadja az általa 
vételárként megajánlott nettó 260.000.000,-Ft-ot, valamint a megajánlott fizetési feltételeket. 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy kösse meg az adás-vételi szerződést. 
Határidő: 60 nap      
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

    (11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Formanek Gyula: Zárt ülést rendelek el.  
 
Az 6. sz. napirenddel kapcsolatos 218/2014. (VI.27.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben 
található. 
 
dr. Bácskai János: Képviselő-testületi ülés legközelebb egy héten belül várható, és utána szeptemberben. Nem 
zártuk még le ezt a választási ciklust, munka a következő választás napjáig lesz. Köszönöm a részvételt, a 
képviselő-testületi ülést 10.55 perckor bezárom.  

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


