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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2015. október 15-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Intzoglu István, Jancsó Andrea Katalin, Kulpinszky Eleonóra, 
Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Szabó József Zoltán jegyző, 
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, dr. Enyedi Mária, Halmai András, 
Kovács Henriett, Kozák Anikó, Madár Éva, Nyeste-Szabó Marianna, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. 
Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, T. Zuggó Tünde, dr. 
Világos István, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre 
– FESZOFE Kft. igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, 
Tóth Betty – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Dobos Béla – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Tar József István – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szundyné Ihász Erzsébet – 
Epres Óvoda vezetője, Lengyel Zoltánné - Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője, 
dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos külsős bizottsági tagok, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. munkatársa, Orbán Imre – 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ munkatársa, Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Flender 
Éva – könyvvizsgáló, Árvainé Komornik Katalin, Bartus Jánosné, Nagy Anikó. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.08 órakor 
megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirend szerint 3./ pontot, a 206/2015. sz. – 
”Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására” című, a 206/2/2015. sz. – ”Javaslat „Pro Urbe 
Ferencváros” díj adományozására” című, és a 206/3/2015. sz. – ”Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj 
adományozására” című - előterjesztéseket zárt napirend keretében, az ”Önkormányzati hatósági ügyek” című 
előterjesztések előtt tárgyalja meg. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére 3. pontként a 
kiosztásra került 208/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést, illetve 5. 
pontként a 207/2015. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
„Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom 
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vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról” szóló …./2015. (….) 
önkormányzati rendeletének megalkotása” című és 207/2/2015. sz. – ”Előterjesztői kiegészítés a 207/2015. 
számú előterjesztéshez” című – előterjesztéseket. 
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Kérem, 
szavazzunk a javasolt módosításokról. 
 
330/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiküldött 
napirend szerint 3./ pontot, a 206/2015. sz. – ”Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására” című, a 
206/2/2015. sz. – ”Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására” című, és a 206/3/2015. sz. – ”Javaslat 
a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására” című - előterjesztéseket zárt napirend keretében, az 
”Önkormányzati hatósági ügyek” című előterjesztések előtt tárgyalja meg, 3. pontként a kiosztásra került 
208/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb 
vezetői) feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést, illetve 5. pontként a 207/2015. 
sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a „Népliget Volánbusz 
Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út 
által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról” szóló …./2015. (….) önkormányzati rendeletének 
megalkotása” című és 207/2/2015. sz. – ”Előterjesztői kiegészítés a 207/2015. számú előterjesztéshez” című – 
előterjesztéseket napirendjére veszi. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk az így módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
331/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 193/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatok elbírálása 
 198/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
3./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

208/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
 205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a „Népliget Volánbusz 
Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út 
által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról” szóló …./2015. (….) önkormányzati rendeletének 
megalkotása 

207/2015., 207/2/2015. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
6./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése 
 200/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
7./ Javaslat a Ráday utca 57. sz. alatti telek elidegenítésére 
 204/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
8./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 
 194/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Javaslat állami tulajdonú ingatlan (Bp. IX. Toronyház u. 3., hrsz.: 38236/77/A/1) tulajdonjogának térítésmentes 
igénylésére 
 191/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
10./  BM támogatás keretében kiépített térfelügyeleti kamera helyszínek 
 203/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet 
igazgatója 

 
11./ Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a jóváhagyására 
 197/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
12./ „B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén - Budapest HÉV és metróvonalai mentén 
létesítendő B+R kerékpártárolók, I-II. ütem” tárgyú projekt keretein belül megvalósuló Budapest IX. kerület Ecseri 
úti metró állomás B+R kerékpártároló tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelme 
 195/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
13./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására 
 199/2015., 199/2-3/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
14./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése 
 202/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
15./ Kérdés 
 201/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 
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16./ a) Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 
206/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

    b) Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 
206/2/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: VVKB, Görgényi Máté elnök 

 
   c) Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 
 206/3/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: ESZSB, Illyés Miklós elnök 
 
17./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 192/2015., 192/2-3/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
      Kállay Gáborné alpolgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Zombory Miklós: Ha nagyon precíz akarok lenni, azt is mondhatnám, hogy van egy bejelentésem, aminek első 
fele kötelezettség. Tudjuk, hogy a Windows XP 2014. áprilistól megszűnt, tehát nem fejlesztik, ezért teljesen 
védtelen. Mivel én felelek az informatikáért, ezért az informatikai csoporttal sikerült odáig eljutni, hogy 2014-ben 
91 darab új számítógép beszerzése, illetve cseréje megtörtént. 2015-ben új számítógépek beszerzése, és 
Windows 7-re való átállítása is megtörtént, valamint 42 darab számítógép át lett telepítve, winchester cserével, 
félmegoldásként, hogy a rendszer elbírja. Örömmel bejelentem, hogy összesen 6 darab gép kivételével minden 
számítógép, amit a kollégák használnak, Windows 7-ről működik. Ahol nem lehet ezt megtenni, az 3 darab gép a 
Pénzügyi Irodán, 1 darab gép az iktatóban, és 2 darab gép az ülésteremben. Jó egészséget kívánok a 
használóknak. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 
 193/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Elmondtam már a bizottsági ülésen, de tanárként nem bírom megállni, hogy ne mondjam el itt 
is, hogy kellemes csalódás ért a Csudafa Óvodában. Egy pályázati értekezleten vettem részt, ahol meghallgatták 
a pályázót a kollégák, alkalmazottak is külön-külön. A megszervezésre csillagos ötöst adnék, a fegyelmezettség, 
és a lebonyolítás szempontjából. dr. Tomasovszkiné dr. Kovács Györgyivel együtt voltunk kint. A végeredmény 
alapján a saját nevelőtestülete 20 igen egyhangú szavazattal, az alkalmazotti tanács 35 igen, 1 nem szavazattal 
támogatta a pályázót. Szerintem a pályázat kifogástalan, tökéletes, és ezt a szakértői bizottság is alátámasztotta, 
mivel 3 igen szavazattal támogatták. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság szintén támogatta, és kérem, 
hogy a képviselők is támogassák Surmanné Keztyűs Tündét. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 193/2015. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
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332/2015. (X.15.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csudafa 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Surmanné Keztyűs Tündét 2015. október 16. napjától 2020. július 31. napjáig tartó, 
5 éves határozott időtartamra megbízza a Csudafa Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Surmanné Kesztyűs 
Tünde illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 
499 700,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
Illetményének összetétele: 
-garantált illetmény  317.152,- Ft 
-diff. magasabb vezetői pótlék 137.147,- Ft 
-kereset-kiegészítés    45.430,- Ft 
-összesen 100 Ft-ra kerekítve: 499.700,- Ft 
Az illetménynek a differenciált magasabb vezetői pótlékrésze, és a kereset-kiegészítés éves értékelés alapján 
kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2015. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hívjuk be a pályázót. 
 
Surmanné Keztyűs Tünde pályázó belépett az ülésterembe. 
 
Surmanné Keztyűs Tünde: Jó napot kívánok. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 14 igen, egyhangú szavazattal a pályázatát eredményesnek nyilvánította, illetve az 
eredményes pályázat alapján Surmanné Keztyűs Tündét 2015. október 16. napjától 2020. július 31. napjáig tartó, 
5 éves határozott időtartamra megbízta a Csudafa Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. Gratulálunk. 
 
Surmanné Keztyűs Tünde pályázó elhagyta az üléstermet. 
 
 
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatok elbírálása 
 198/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Bejelentem, hogy Kandolka Zita pályázó visszavonta a pályázatát. Kérdezem az 
előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Köszönöm, nem. 
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dr. Bácskai János: A tegnapi bizottsági ülésen meghallgatták a pályázókat, ezért - ha nincs külön kérés -, akkor 
most ettől eltekintünk. Kérem, szavazzunk Káldy Györgyné pályázatáról a 198/2015. sz. előterjesztés alapján. 
 
333/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Káldy Györgynét megbízza a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátásával.” 

(5 igen, 1 nem, 8 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Olvasási szünetet rendelek el, hogy mindenki megismerhesse a kiosztásra került „C” 
határozati javaslat tartalmát. 
 
SZÜNET 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiosztásra került „C” határozati javaslatról.  
 
334/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátása az SZMSZ szerinti 
intézményvezető-helyettes útján történik, 2015. december 28. napjától az eredményes pályázati eljárás során 
kiválasztott intézményvezető megbízásáig. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír 
ki, továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői pályázat kiírásáról a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői 
bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
-Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke  Illyés Miklós 
-Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi  
Polgármesteri Hivatal aljegyzője    dr. Ruzsits Ákos Jenő 
-Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke   Acsainé Véghvári Katalin 
-Bölcsődék Demokratikus Szakszervezete Helyi  
Alapszervezetének elnöke     Szabóné Gál Mária 
-Humánszolgáltatási Iroda vezetője    Szilágyi Imre 
-Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
vezetője       Lengyel Zoltánné 
-Közalkalmazotti Tanács elnöke    Zobokyné Kozma Krisztina 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a szakértői bizottság tagjainak értesítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: az intézményvezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hívjuk be a pályázókat. 
 
Kandolka Zita és Káldy Györgyné pályázók beléptek az ülésterembe. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatát 
eredménytelennek nyilvánítja. Az intézményvezetői feladatainak ellátása az SZMSZ szerinti intézményvezető-
helyettes útján történik, 2015. december 28. napjától az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott 
intézményvezető megbízásáig. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények 
magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki, és a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői 
bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
-Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke  Illyés Miklós 
-Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi  
Polgármesteri Hivatal aljegyzője    dr. Ruzsits Ákos Jenő 
-Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke   Acsainé Véghvári Katalin 
-Bölcsődék Demokratikus Szakszervezete Helyi  
Alapszervezetének elnöke     Szabóné Gál Mária 
-Humánszolgáltatási Iroda vezetője    Szilágyi Imre 
-Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
vezetője       Lengyel Zoltánné 
-Közalkalmazotti Tanács elnöke    Zobokyné Kozma Krisztina 
 
Köszönjük a pályázatokat. Viszontlátásra. 
 
Kandolka Zita és Káldy Györgyné pályázók elhagyták az üléstermet. 
 
 
3./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

208/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatójának 2014. január 1-jétől két éves 
határozott időtartamú, magasabb vezetői megbízatása 2015. december 31. napján lejár, és ez indokolja, hogy az 
igazgatói állásra pályázatot írjunk ki. 
 
Pál Tibor: Az előző igazgatónak volt egy munkaügyi pere az önkormányzattal. Erről tudunk valamit? 
 
dr. Bácskai János: Folyamatban van az ügy, hol az egyik fél nem megy el, hol a másik alkudozik, ezért lassan 
halad. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 208/2015. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
335/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői 
pályázatot a 208/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2015. október 15. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2015. október 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 
 205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tegnap megtárgyalta az előterjesztést. A tájékoztatók között 
szerepelt a ”Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának I.-IX. havi teljesítéséről” 
című előterjesztés, amit nem vett napirendjére a bizottság. Javasolni fogom majd a következő bizottsági ülésen, a 
II. fordulónál, napirendre venni.  
Végigtárgyaltuk a sok apró részletet a bizottsági üléseken, de 3 általános dolog van, amit fontosnak tartok. Az 
egyik, ami elhangzott az ülésen, hogy a bérekkel kapcsolatban egyre nagyobb az az összeg, ami 
kompenzációként, járulékként vagy kiegészítésként együtt érkezik valamilyen módon az önkormányzathoz, az 
intézményszférában, a közalkalmazottak számára. Ez önmagában jó, hiszen több pénzt jelent a dolgozók 
számára, de ezek nem előre tervezhető összegek, hanem mindig kormánydöntéstől függnek. Jó lenne, ha ez 
beépülne egyszer a költségvetésbe.  
A másik dolog, ami fontos, hogy meglepően sok feladatot tervezünk be az év elején, és a megvalósulása nem 
történik meg évközben. Most is látszik, hogy mennyi ilyen átsorolás van. Bizonyos mértékig ez rendben van egy 
ekkora összegű költségvetésnél, de ami nagy probléma, hogy a bevétel 13,5 milliárd forint, a kiadás pedig 10,5 
milliárd forint, 3 milliárd forint nincs felhasználva. Van mögötte feladat, van mögé cél rendelve, de nem valósul 
meg. Annyiból jó, hogy van pénz, de annyiból nem, hogy a feladatok nem valósulnak meg. Ha ennek az a célja, 
hogy valamire „spájzolunk”, akkor jó, de azt tisztázni kellene, hogy mire. 
A költségvetés módosításánál, a szöveges részben van egy mondatrész: „néhány kiadási sor előirányzatát 
csökkenteni szükséges, különösen az egészségügy, szociális ágazat tekintetében”. Végignéztem, és ez a 
szociális támogatások körét jelenti. Jeleztem a tegnapi bizottsági ülésen is, hogy mivel rövid idő volt, ezért a II. 
fordulóra érdemes átnézni a támogatási rendszer finanszírozását. Megváltoztak a támogatások, hogy mikor, ki és 
mit ad, tehát valamilyen összehasonlítást érdemes volna készíteni, és értékelni, hogyan működik a mostani 
támogatási rendszer. A bizottság támogatta az előterjesztést. 
Görgényi képviselő úrhoz szeretnék szólni. Az előző képviselő-testületi ülésen volt egy 7 pontos módosító 
javaslatunk a Budapesti Vegyiművek Zrt-vel kapcsolatban, és azt mondtam akkor, hogy ez 2,5 millió forint kiadást 
jelent az önkormányzat számára. Ön akkor azt kérdezte, hogy honnan kívánom elvenni a pénzt. Ha most 
megnézi a költségvetést, akkor jól látja, hogy sehonnan sem kell elvenni, hanem ezekre a feladatokra a 
költségvetés bőven rendelkezik tartalékokkal. 
 
Mezey István: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Mind a két bizottság elfogadta. 
Aki a rendkívüli ülés után bármilyen sajtóterméket elolvasott, az pontosan tudja, mire volt jó az ülés, és az ott tett 
javaslatok, hangulatkeltésre. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta, és vita 
nélkül támogatta az előterjesztést. 
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Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta, és nagy többséggel támogatta az 
előterjesztést. 
 
Kállay Gáborné: Pál Tibor képviselő úr jelezte, hogy célszerű lenne kidolgozni egy anyagot azzal kapcsolatban, 
hogyan működik az új támogatási rendszer. Ma kaptam meg az anyagot a hivataltól, az elkövetkező időszak 
feladata lesz ezt a rendszert átnézni. 
 
dr. Bácskai János: Nagy érdeklődéssel hallgattam Pál Tibor elnök úr mondatait, majdhogynem dicsérettel ért 
fel. Ha a bevétel és kiadás oldala közti 3 milliárd forinttal kapcsolatban konkrétumokat kérdezett volna, akkor 
válaszolni is tudtunk volna rá. Általánosságban a megállapítása igaz, de be kell látni, hogy még csak októbert 
írunk. A Zárszámadásnál lehetséges, hogy kötetlenebb, és pontosabb beszélgetést tudunk folytatni ez ügyben, 
hogy mi az, ami megvalósult, és lezárt év lévén már okokat is tudunk majd mondani. 
Az Illatos úttal kapcsolatos 7 határozati javaslattal kapcsolatban se eleje, se vége a jobbnál jobb ötleteknek, de 
azt kellene megérteni, hogy ebben a helyzetben a Ferencvárosi Önkormányzat áll a feladatok elvégzésének 
kötelezettségi sorrendjében. Ha majd azt látjuk, illetve ha én azt érzem, hogy az erre illetékes személyek, cégek, 
szakhatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, akkor eljön az ideje egy olyan önkormányzati 
szerepvállalásnak, ami tartalmazhat 1-2 pontot ezekből, de mindet semmi esetre sem. Ez nem arról szól, hogy 
nincs annyi erőforrásunk, hanem még önként vállalt feladatként sem tudom elképzelni egyiket-másikat, hiszen 
súlyos szereptévesztés lenne, ha bevállalnánk ezeket. Némelyik határozati javaslati pont jó, de még nem most. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet-tervezet kifüggesztéséről a 205/2015. 
számú előterjesztés alapján. 
 
336/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 205/2015. 
sz. előterjesztés mellékletét képező a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző 

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a „Népliget 
Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – 
Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról” szóló …./2015. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotása 

207/2015., 207/2/2015. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: A kiosztásra került előterjesztés már tartalmazza azokat az apró módosításokat, amiket az Állami 
Főépítész a záróvéleményében kért, tehát a végleges rendelettervezetet olvassák. Kérem, hogy a 
településrendezési szerződésről és a rendelet elfogadásáról együttesen döntsenek, hiszen egyik a másiknak 
szükséges tartozéka. A közművek kiépítését, amelyek ezeken a területeken kiépülnének, a beruházó vállalná, és 
így mentesíti az önkormányzatot a feladat alól. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 207/2015. számú 
előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja az 27/2015. (X.20.) önkormányzati rendeletét a Népliget Volánbusz 
Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert 
Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
337/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és 
megköti a 207/2/2015. számú előterjesztői kiegészítés mellékletét képező, a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a Taltoring Kft. között kötendő településrendezési szerződést, és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése 
 200/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) 
bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg: „a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
átléphető a létszám”. Ez nem az effektív gyereklétszámra vonatkozik, hanem a sajátos nevelési igényű 
gyerekekre, aki 2-3 gyereknek is számít. Két óvoda kérte ezt, a Napfény Óvoda és az Epres Óvoda. Kérem, 
támogassák az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 200/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
338/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) Dinó csoport, 
valamint a Kék csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül 
történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Dinó 
csoportjában tényleges 23 fő (számított 24 fő), Kék csoportjában tényleges 24 fő (számított 24 fő) létszámban 
állapítja meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) Sárga 
csoportjában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján 
az engedélyezett maximális csoportlétszámot az intézmény Sárga csoportjában tényleges 25 fő (számított 29 fő) 
létszámban állapítja meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
3./ a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) Süni csoport, 
Kisvakond csoport, Katica csoport, valamint a Csipet-csapat csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális 
csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális 
csoportlétszámokat az intézmény Süni csoportjában tényleges 25 fő (számított 27 fő), Kisvakond csoportjában 
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tényleges 26 fő (számított 28 fő), Katica csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő), Csipet-csapat 
csoportjában tényleges 27 fő (számított 28 fő) létszámban állapítja meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) Boribon csoport, 
Dörmögő csoport, valamint a Mézesmackó csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 
20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az 
intézmény Boribon csoportjában tényleges 16 fő (számított 17 fő), Dörmögő csoportjában tényleges 19 fő 
(számított 19 fő), Mézesmackó csoportjában tényleges 19 fő (számított 19 fő) létszámban állapítja meg. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a Ráday utca 57. sz. alatti telek elidegenítésére 
 204/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Vörös Attila: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a pályázatot, és elfogadásra javasolja. 
 
Pál Tibor: Ez a telek egyszer már 20 millió forintjába került az önkormányzatnak, amikor megpróbáltunk oda egy 
épületet „odavarázsolni” valamilyen beruházóval, ahol az önkormányzatot is el tudjuk helyezni. Az árról nem 
vitatkozom, mert ez egy állandó kérdés lehetne, de nem hiszem, hogy az ingatlan eladására ez a legjobb 
időszak.  
Hogyan kell értelmezni az 5. oldalon lévő 2. pont 4. bekezdését? Az illetőnek ezt kell tennie: „A vételi ajánlat 
bruttó összege forintban, valamint a fizetési feltételekkel kapcsolatos ajánlat (részletesen ismertesse a fizetési 
ütemezést, amennyiben nem fogadja el a szerződéstervezetben foglaltakat)”. Ezt nem tartom helyesnek, 
szerintem írjuk bele, hogy egyösszegben, a döntés után 30 nappal ki kell fizetnie. Nehogy „megnyissuk a kaput” 
ahhoz, hogy megveszi, aztán elkezd azon alkudozni, hogy milyen módon kívánja az összeget megfizetni. 
Szívesen venném a pályázati kiírásban is, ha megjelölnénk, hogy aki megveszi az ingatlant, annak mikorra kell 
megépítenie az épületet, olyan célra, amire megvette. Ha ezt nem tesszük bele, akkor könnyen előfordulhat, 
hogy megveszi, aztán hosszú évekig nézzük az üres telket, mert ingatlanspekulációból veszi meg, azt várja, hogy 
mikor megy fel az ára. Amint jeleztem, most ennek az időszaka van. Javaslom, hogy egészítsük ki azzal, hogy 
mikorra épül meg az épület, illetve hogy a pályázati kiírásból vegyük ki az 5. oldalon lévő 2. pont 4. bekezdését. 
 
Vörös Attila: A beépítésre vonatkozóan tartalmazni fogja a szerződés, amit Képviselő úr említett. Ez még csak 
egy pályázati felhívás, tehát most csak megpróbáljuk értékesíteni az ingatlant. Nem tudjuk, hogy ilyen áron lesz-e 
erre kereslet, a szerződésben fogjuk pontosan körülírni, hogy mikorra, milyen feltételek mellett lehet a beépítést 
eszközölni.  
 
dr. Ódor Éva: Szerintem szükségtelen pontosítani a pályázati kiírást, mivel a szerződést részletesen tárgyalni 
fogja a Képviselő-testület. Most piackutatási helyzetben vagyunk, megnézzük, hogy ki, mennyiért hajlandó 
megvenni az ingatlant. 
 
Pál Tibor: Ha jól értem, akkor abban nincs vita, hogy célszerű lenne tudni, hogy mikorra építi meg valaki azt, 
amit oda tervez. Szerintem nyugodtan beleírhatjuk most is a pályázati kiírásba, mert félrevezetjük a pályázót. 
Ha a fizetési feltételekkel is egyetértünk, hogy minél előbb fizessen, akkor miért nem írjuk már most bele? 
Olyanok ne próbálkozzanak, akiknek az a tervük, hogy majd jó félévig alkudoznak arról, hogy milyen szerződést 
kössünk, majd még félév a fizetési feltétel, tehát egy évig is el tudják húzni az alkudozást, hogy mikorra fejezik be 



12 

 

a beruházásokat. „Megnyitunk egy olyan kaput”, ami teljesen felesleges. „Kóklerekre” nincs szüksége az 
önkormányzatnak, komoly pályázókra van szükségünk. 
 
Vörös Attila: Ez egy megengedő feltétel, próbáljuk a pályázatokat nem beszűkíteni. Megértem Képviselő urat, 
de ez csak egy piaci szűrés, nem tudjuk, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci viszonyok között milyen érdeklődők 
lesznek. Lehetséges, hogy lesznek olyan pályázatok, ahol beírják ezeket a fizetési ütemezéseket, hogy 
szerződéskötéskor, engedélybeadáskor, vagy a terület átírásakor milyen kifizetéseket eszközölnek. Szerintem 
nem kellene „bezárni ezt a kaput” már a pályázati kiírásban. A szerződésben ki fogunk térni a beépítésre 
vonatkozóan is. 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem Képviselőtársaimat, a tulajdonos képviselőit, hogy kívánnak-e beleszólni a 
pályázati kiírás minden apró részletébe? 
 
Pál Tibor: Módosító javaslatom, hogy a pályázati kiírásba írjuk bele, hogy a pályázónak meg kell jelölnie a 
tervezett beruházás befejezési határidejét, illetve a pályázati kiírás 5. oldalán lévő 2. pont 4. bekezdését, „A vételi 
ajánlat bruttó összege forintban, valamint a fizetési feltételekkel kapcsolatos ajánlat (részletesen ismertesse a 
fizetési ütemezést, amennyiben nem fogadja el a szerződéstervezetben foglaltakat)” szövegrészt hagyjuk ki. 
 
dr. Szabó József Zoltán: Javaslom, hogy az elhangzottakkal kiegészítve hozzon a Képviselő-testület 
határozatot, miszerint felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy építse be a pályázati kiírásba. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk Pál Tibor képviselő úr módosító javaslatáról, 
miszerint a Képviselő-testület felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy a pályázati kiírást egészítse ki azzal, hogy a 
pályázónak meg kell jelölnie a tervezett beruházás befejezési határidejét, illetve a pályázati kiírásból hagyja ki a 
9/2. pont 4. bekezdését, miszerint „A vételi ajánlat bruttó összege forintban, valamint a fizetési feltételekkel 
kapcsolatos ajánlat (részletesen ismertesse a fizetési ütemezést, amennyiben nem fogadja el a 
szerződéstervezetben foglaltakat)”. 
 
339/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a FEV 
IX. Zrt-t, hogy a pályázati kiírást egészítse ki azzal, hogy a pályázónak meg kell jelölnie a tervezett beruházás 
befejezési határidejét, valamint a pályázati kiírásból maradjon el a 9/2. pont 4. bekezdése, miszerint „A vételi 
ajánlat bruttó összege forintban, valamint a fizetési feltételekkel kapcsolatos ajánlat (részletesen ismertesse a 
fizetési ütemezést, amennyiben nem fogadja el a szerződéstervezetben foglaltakat)”. 

(6 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 204/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
340/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért azzal, 
hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. a tulajdonában lévő Ráday u. 57. sz. alatti 
ingatlant (36936. hrsz., kivett beépítetlen terület 1376 m2, tul. hányad 1/1.) pályázat útján értékesítse, egyben 
felkéri Vörös Attila elnök-vezérigazgatót, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 

(9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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8./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 
 194/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: A Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület a Temesvári tömb egyik épülete. A Viola u. 37/c. 
szám alatti épület, átadás előtti állapotban, felújítva szerepel, és ez lenne a második, melynek a rehabilitációs 
felújítása megkezdődhetne. Kérem, támogassák a javaslatot. 
 
Pál Tibor: Minden ilyen beruházási okiratnál kértük, hogy jó lenne látni, hogy milyen területű lakások lesznek 
kialakítva. Korábban ezt mindig kértük, és meg is egyeztünk abban, hogy mellékletként fel lesznek tüntetve. Ha a 
számokat megnézzük, akkor elég furcsa, hogy kevesebb a lakás, óriáslakásokat csinálunk.  
Szomorúan néztem az utolsó táblázatot, amiben látszik, hogy semmilyen támogatás nincs, de az jó, hogy az 
önkormányzat arra törekszik, hogy folytassa a lakóház felújításokat.  
A költségvetésnél szomorúan láttam, hogy a JAT II. terv előkészítésére kevesebb pénz van. Nem tudom, hogy 
érdemes-e a Tűzoltó utcában elkezdeni a felújítást, vagy inkább a JAT II. tervet kellett volna folytatni. Ha van 
ennek valami szakmai alapja, akkor ossza meg velünk Polgármester úr. 
Hogyan állunk a kiköltöztetéssel? 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és támogatta a beruházási engedélyokirat elfogadását. 
Ugyanezek a kérdések hangzottak el a bizottsági ülésen is. 
 
dr. Bácskai János: Válaszolhatnék azzal is, hogy azért, mert a Polgármester körzetében van ez a ház, de ez a 
rossz válasz. Mivel a Viola u. 37/c. sz. alatti házat már felújítottuk, és ez a Temesvári tömb már túl van a 
városrehabilitáció frontvonalán, csak a tömb 5 háza „éktelenkedik” már itt. Emellett szól az is, hogy erről már 
évekkel korábban döntöttünk, a JAT területen nem találtunk olyan házat, ami már kész felújítási tervvel 
rendelkezett volna. Ha ezt a házat is felújítjuk, akkor talán jobban fog illeszkedni a 2008-ig tartó sikeres 
folyamathoz. Ferencváros városrehabilitációja kezdetben frontvonalszerűen terjedt, emiatt a Haller utca 
közelében élők kiszámolhatták, hogy a gyerekeik életében sem jut el odáig a városrehabilitáció. Ekkor nagyon 
helyesen az elődök áttértek a gócszerű felújításokra, a város különböző részein újítottak fel 1-3 házat, és arra 
már könnyen jelentkezett be a magántőke. Most talán van újra egy ilyen időszak, és talán szívesebben fektetnek 
be olyan helyen, ahol láthatóan van önkormányzati mozgás is, hiszen más, egyéb pályázati forrás csak jó 
esetben lesz. Ez lehet a JAT II., ahol van még bőven több mint 10 ház, ami felújításra vár. A Temesvári tömbben 
nagyobb esély van a befejezésre, és egy újabb, kellemes színfolttal lesz gazdagabb a terület. Emlékezzünk 
vissza, hogy a Viola u. 29. sz. alatt még „dzsumbujszerű” állapotok voltak, és a Viola u. 33-35. sz. sem volt túl 
vidám hely, ezeket már sikerült felújítani. Ha ez a tömb is sorra kerül, akkor talán nagyobb kedvet kapnak azok, 
akik itt szeretnének házat építeni.  
Kifejezett törekvésünk volt, hogy minél kevesebb túlságosan nagyméretű lakást tervezzünk, és építsünk. Jól 
látható volt az elmúlt ciklusban a több mint 100 darab piaci bérlakássá minősített, nagyméretű lakások körüli 
bizonytalanság, és nem túl célszerű kihasználás. Annak a híve vagyunk, hogy minél több lakható, 30-70 
négyzetméteres lakás épüljön szociális célra, hiszen sokkal jobban fel lehet tölteni, jobban szolgálja az itt élők 
érdekeit. 
 
Szűcs Balázs: Megerősíteni tudom Polgármester urat, az új tervezési programok úgy lettek kialakítva, hogy 
alapvetően 60 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások legyenek tervezve. Természetesen a meglévő 
épületek adottságai miatt 1-2 nagyobb lakás akad mindenhol, de az a tapasztalat, hogy erre a pár nagyobb 
lakásra egy-két szociális alapú igénylőnek szüksége van. A korábbi hibát elkerüljük, amikor sokkal több 
nagyméretű lakást alakítottunk ki. 
 
Pál Tibor: Azért én szeretnék kapni egy mellékletet, amiben látható a lakások mérete. 1 milliárd forintos 
„csomagról” beszélünk, és mégiscsak fontos lenne, hogy mennyi négyzetméter lakás kialakítása kell, és mennyi 
ezeknek a négyzetméter ára. 
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dr. Szabó József Zoltán: Arra tudok ígéretet tenni, hogy ezt pótoljuk, és később minden engedélyokiratnál 
eszerint fogunk eljárni. Bízom abban, hogy még sok ilyen engedélyokiratot tudunk elfogadtatni. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 194/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
341/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó 
u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 194/2015. számú 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tűzoltó 
u. 33/a. szám alatti lakóépület felújításával egyetért. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
Zombory Miklós alpolgármester kiment az ülésteremből. 
 

 
9./ Javaslat állami tulajdonú ingatlan (Bp. IX. Toronyház u. 3., hrsz.: 38236/77/A/1) tulajdonjogának 
térítésmentes igénylésére 
 191/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Elhangzott a vita 
során, hogy milyen módon szeretné az önkormányzat – ha megkapja saját tulajdonban - ezt az épületet. Nyilván 
majd az előterjesztő kiegészíti. Remélem, hogy ezeket a funkciókat el fogja tudni látni, közösségi tér hiányában 
van a József Attila-lakótelep is. Valószínűleg ennek a funkciónak az erősítésére alkalmas az említett épület. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2015. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
342/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ kezdeményezi az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pontjában, valamint 23.§ (5) 13. pontjában meghatározott önkormányzati feladatok elősegítése érdekében a 
38236/77/A/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére 
történő ingyenes átruházását.  
2./ felkéri a Polgármestert a tulajdoni igény benyújtására. 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2015. sz. előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
343/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 38236/77/A/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen; 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 38236/77/A/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: a tulajdonszerzésről szóló Kormánydöntést követő 60 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ BM támogatás keretében kiépített térfelügyeleti kamera helyszínek 
 203/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-
felügyelet igazgatója 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 203/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
344/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet 
keretében kiépítésre került 29 db új kamera helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 

1. Lónyay utca- Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092) 
2. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092) 
3. Lónyay utca –  Bakáts utca kereszteződése (Irsz:1092) 
4. Lónyay utca 47. számmal szemben (Irsz:1093) 
5. Ráday utca – Török Pál utca kereszteződése (Irsz:1093) 
6. Ráday utca – Erkel utca kereszteződése (Irsz:1092) 
7. Ráday utca – Köztelek utca kereszteződése (Irsz:1092) 
8. Ráday utca 42. (Irsz:1092) 
9. Ráday utca 56. (Irsz:1092) 
10. Üllői út – Kinizsi utca kereszteződése (Irsz:1092) 
11. Üllői út – Angyal István tér (Irsz:1092) 
12. Kinizsi utca – Knézits utca kereszteződése (Irsz:1092) 
13. Szentágothai János tér – Vendel utca- Thaly Kálmán utca kereszteződése (Irsz:1096) 
14. Márton utca – Tűzoltó utca kereszteződése (Irsz:1094) 
15. Mester utca – Thaly Kálmán utca kereszteződése (Irsz:1096) 
16. Gát utca – Sobieski János utca (Irsz:1096) 
17. Haller utca 76. (Irsz:1096) 
18. Tűzoltó utca – Haller utca kereszteződése (Irsz:1096) 
19. Vágóhíd utca – Soroksári út kereszteződése (Irsz:1096)  
20. Tóth Kálmán utca – Nádasdy utca kereszteződése (Irsz:1097) 
21. Mester utca 65. (Irsz:1097) 
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22. Epreserdő utca 6. (Irsz:1098) 
23. Epreserdő utca 24. (Irsz:1098) 
24. Távíró utca 9. (Irsz:1098) 
25. Távíró utca – Távíró köz  kereszteződése (Irsz:1098) 
26. Távíró utca 22. (Irsz:1098) 
27. Toronyház utca – Egyetértés utca kereszteződése (Irsz:1098) 
28. Börzsöny utca – Lobogó utca (Irsz:1098) 
29. Toronyház utca 18. (Irsz:1098) 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX. kerület Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződésénél ideiglenes jelleggel áthelyezett térfelügyeleti 
kamera helyszínét elfogadja, a megjelölt Budapest IX. kerület Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződését a 
kamera végleges helyszíneként jóváhagyja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (12 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Zombory Miklós alpolgármester visszajött az ülésterembe. 
 
 
10./ Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a jóváhagyására 
 197/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, támogassák az előterjesztést. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 197/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
345/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja, és 
megköti a Nehru-projektre vonatkozó „Támogatási Szerződés az I. számú módosítással egységes szerkezetben” 
című szerződés a 197/2015. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert 
annak aláírására. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ „B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén - Budapest HÉV és metróvonalai mentén 
létesítendő B+R kerékpártárolók, I-II. ütem” tárgyú projekt keretein belül megvalósuló Budapest IX. 
kerület Ecseri úti metró állomás B+R kerékpártároló tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelme 
 195/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Pál Tibor: Nem szeretnék a kerékpártároló és az atomerőmű építési problémájába belekeveredni, de ez az 
előterjesztés sok érdekességet tartalmaz. Rendben van, hogy legyen ott kerékpártároló, az egy másik kérdés, 
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hogy mikor lesz. Ha a 3-as metró felújítása elindul, akkor az Üllői út ezen szakaszán, felül is lesznek építési 
munkálatok, amik az ott lévő utcabútorokat el fogják törölni. Érdemes volna úgy ütemezni, hogy a metró felújítása 
után legyen kialakítva a kerékpártároló. Nem azt látom a legnagyobb problémának, hogy nincs kerékpártároló az 
Ecseri úti metrómegállónál, hanem a parkolás megoldatlanságát. A Főváros a múltkor döntött ebben a 
kérdésben, jó lenne, ha minél előbb rendeződne a felszíni parkolás. A probléma az, hogy a kerületbe bevezető 
utak mentén nem B+R, hanem P+R parkolók nincsenek. Ezen ügy kapcsán javaslom, hogy kérjük fel 
Polgármester urat – aki fővárosi képviselő is -, hogy a 2016. évben érje el, hogy a Budapest Park P+R 
parkolóként működjön, mert ez Ferencvárosnak sokkal többet segít, mint 20 darab kerékpár rögzítése az Ecseri 
úti metrónál. A Ferencvárosban lakók azért nem tudnak bemenni a belvárosba, mert bezúdul a Soroksári útról a 
forgalom. Jó lenne, ha a Kőbánya-Kispest metróállomásnál is kialakítanák a P+R parkolókat, hogy még több autó 
tudjon ott parkolni. 
 
dr. Bácskai János: Pál Tibor képviselő javaslataival egyet tudok érteni, hiszen napirenden volt a Fővárosi 
Közgyűlésen a József Attila-lakótelep parkolási rendszer bevezetéséről szóló rendelet, csak az előterjesztés nem 
abban a formában került beterjesztésre, mint ahogy szerettük volna, ezért kértem a levételét. Jövő héten lesz egy 
egyeztetés, és reméljük, hogy minél előbb abban a formában kerül a Közgyűlés elé, ahogy nekünk jó. Évek óta 
köztudomású, hogy a metróvonalak mentén lévő lakótelepeket P+R parkolóként fenntartani nem szerencsés, az 
ott élők életmódját nagymértékben megváltoztatja. Azon leszek, hogy minél előbb parkolási övezet legyen a 
Budapest Park területén – ami kb. 400 parkolóhelyet jelent –, még ha ez a fiatalság szórakozásának a rovására 
is lenne. 
 
Pál Tibor: Az volt a probléma, hogy a Vágóhíd utca-Albert Flórián utca területe, a Szent István Kórház előtti 
parkoló nem volt benne? Úgy emlékszem, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy ezt a területet is 
bevisszük a parkolási övezetbe.  
 
dr. Bácskai János: Igen, az egyik probléma ez volt. Jól látható, hogy a Tóth Kálmán utcától a Könyves Kálmán 
körútig - az akkori kérésnek megfelelően - kimaradt a fizetős parkolás, gyorsan belátták az ott élők, hogy ez nagy 
tévedés volt. Ezt hagyták ki, illetve a József Attila-lakótelepen az órás parkolási rendszer működésére vonatkozó 
rendeletmódosítás szerepelt, ami – ha dugódíj lesz is – nem lesz olyan mértékben rentábilis, hogy nekünk 
megérné. Alternatív módot kérünk, javasolunk, mert a lakótelepen, más országokban jól működő, jegyes vagy 
tárcsás rendszerrel sokkal olcsóbban kivitelezhető lenne. Ez a két fő motívum hiányzott. Ha a Vágóhíd utca-
Albert Flórián utca területe is belekerülne, akkor lenne értelme a rendeletnek. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 195/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
346/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy  
 
1./ a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 
kérelmének helyt adva tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomásnál 
kialakítandó B+R kerékpártároló, a 195/2015. számú előterjesztés mellékletét képező kiviteli és látványtervben 
meghatározott kialakításához. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évben terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Budapest Park P+R 
parkolóként történő működésével kapcsolatos előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
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13./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására 
 199/2015., 199/2-3/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Érkezett két módosító javaslat az előterjesztéshez. Baranyi Krisztina képviselő módosító 
javaslatával kapcsolatban úgy gondolom, hogy a Ferencvárosi Torna Club a 2014. évi elszámolást, illetve 
beszámolót a támogatási szerződésben rögzített módon beterjesztette. Mivel most 2015. október van, és a 2015. 
támogatási szerződést csak a beszámoló, és elszámolás után tudjuk majd elfogadni, ezért úgy gondolom, hogy 
nem lenne korrekt, ha most bármilyen változtatást vinnénk be a támogatási szerződésbe. Legkorábban a 2016. 
évi szerződésen tudunk módosítani, erre teszek javaslatot az általam benyújtott módosító indítványban oly 
módon, hogy a támogatás 50%-át lehessen bér jellegű kifizetésre fordítani. 
Baranyi Krisztina képviselő tesz egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Ferencvárosi Torna Club adjon 
kedvezményt a tagdíjból a ferencvárosi sportolók számára. Azt gondolom, hogy nagyon megbonyolítaná a 
rendszert, és ennek a támogatásnak nem ez a célja. Ezt az önkormányzat minden rászoruló sportoló részére 
eseti támogatásként, vagy a Deák Közalapítványon keresztül meg tudja adni. 
Az ugrálóvárral kapcsolatos kérdése a 1 231 900 forintos költségre vonatkozik. Baranyi Krisztina képviselő 
valószínűleg nem látta ezt az elszámolást, mert ez az összeg a rudas csocsó, a rodeó bika, a vízi dodzsem, a 
vizigolyó, a drótkötélpálya, babalejátszó, a lovas óriás csúszda, a trambulin, a tátogó krokodil, stb. eszközök 
bérleti díja összesen. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az általam benyújtott módosítással együtt fogadja el a 
beszámolót. 
 
Szilágyi Zsolt: Az 1. sz. mellékletben olvasható, hogy a bérek 24 511 414 forint nettója 12 111 968 forint. Ennek 
a járuléka hogyan lehet 36 623 382 forint? Szerintem itt a két tételt összeadták, a béreket és a nettó összeget. A 
járuléknak nem a kettő összegének kellene lennie, három embert kérdeztem, és ők is egyetértettek ebben. 
Az utánpótlás mire költ repülőjegyre 30 835 forintot? Szerintem egy csapat ennyi pénzből nem tud elutazni. Ezt ki 
használta fel és milyen okból?  
Mi az a fizikai közérzetjavító szolgáltatás? 
 
Mezey István: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta és támogatta a beszámolót. Illyés 
Miklós távollétében én vezettem az ülést. A bér jellegű kifizetésekkel kapcsolatban volt kérdés, amire gyógyír 
Alpolgármester asszony javaslata.  
 
Kállay Gáborné: Nem vagyok pénzügyi szakember, de azt gondolom, hogy a nettó összeg a 24 511 414 forint, 
és a járulék a 12 111 968 forint, ezeket összeadva kijön az az összeg, ami a támogatásokból a bérekre 
fordítódott. Nem tudom, hogy mi a probléma, lehetséges, hogy elcsúsztak a sorok. 
 
Szilágyi Zsolt: A másik két kérdésemre nem kaptam választ. Ha az egész keret belefér ebbe a jegyárba, akkor 
mondják meg nekem is a légitársaság nevét. 
 
Kállay Gáborné: Szerintem az utánpótlás nem csak csapatra vonatkozik, elképzelhető, hogy egyéni sportoló 
utazott versenyre. 
 
Nyeste-Szabó Marianna: Bárki megnézheti a részletes számlákat, én nem emlékszem mindegyikre. Talán erre 
emlékszem, egy Wizz Air járat volt valamelyik környező országba, én is keveselltem az összeget, de ott van a 
számla róla. A közérzetjavító valószínűleg egy masszázs jellegű kiadást takar. 
 
Kulpinszky Eleonóra képviselő kiment az ülésteremből. 
 
dr. Bácskai János: Tanúsíthatom, hogy a masszázsnak nagyon sokféle formája van a sportéletben, kifejezetten 
ajánlott bizonyos sportágakban.  
 
Görgényi Máté: Privát véleményemet szeretném elmondani. A masszázsra vállalkozást lehet nyitni, ez nem egy 
olyan szolgáltatás, amit sejtetni próbáltak, és ne férne bele a sportolók teljesítménynövelésének a keretei közé. 
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dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 199/2/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
347/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Torna Club-nak a 2014. évi támogatási szerződésével összefüggésben benyújtott szakmai és 
pénzügyi beszámolóját 49.816.357,- Ft értékben elfogadja. 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 183.643 Ft Ferencvárosi Torna Club általi visszafizetését követően a 
2015. évi támogatási szerződést megkösse. 
3./ a 2015. évi támogatási szerződés az alábbi tartalmi módosításokkal kerüljön megkötésre: 
a)Támogatási célként kiemelt fontosságú Ferencváros Önkormányzata számára, hogy ferencvárosi gyerekeknek 
minél nagyobb számban legyen lehetőségük a Ferencvárosi Torna Club szakosztályaiban való sportolásra, ezért 
támogatási célként kerüljön be a szerződésbe az általuk fizetendő tagdíjak FTC által elengedett/átvállalt 
összegének (maximum a tagdíj 50 %-a) elszámolhatósága, valamint az ezzel kapcsolatos speciális 
részletszabályok (igazolás, elszámolás módja). 
b)a jövőben megkötendő szerződések ne adjanak lehetőséget adminisztratív (nem sportszakmai) feladatokat 
ellátó személyek (könyvelő, gazdasági vezető, asszisztens) bérének elszámolására, valamint olyan szakemberek 
bérét se lehessen elszámolni, akik az FTC-n belül nem utánpótlás korúakkal foglalkoznak. 
4./ annak érdekében, hogy csak olyan költség legyen elszámolható, amely közvetlenül kapcsolódik a 
szerződésben meghatározott célokhoz, az önkormányzat utófinanszírozásban teljesítse a támogatást.” 

(1 igen, 4 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 199/3/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
348/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Torna Club-nak a 2014. évi támogatási szerződésével összefüggésben benyújtott szakmai és 
pénzügyi beszámolóját 49.816.357,- Ft értékben elfogadja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 183.643 Ft Ferencvárosi Torna Club általi visszafizetését követően a 
2015. évi támogatási szerződést megkösse. 
Határidő: visszafizetést követő 15 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ a Ferencvárosi Torna Club-bal 2016 évre és az azt követő évekre vonatkozóan kötendő támogatási 
szerződésbe kerüljön beépítésre a szerződéses feltételek közé, hogy a támogatás felhasználása során maximum 
a támogatási összeg 50 %-ig számolhatóak el személyi jellegű kiadások. 
Határidő: 2016. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 
 
Kulpinszky Eleonóra képviselő visszajött az ülésterembe. 
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14./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése 
 202/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: Az emléktábla finanszírozása a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság költségvetési 
sorának terhére történik. A bizottság támogatta, és a teljes összeg, 147 290 Ft+ÁFÁ-ra tett javaslatot. 
 
Kulpinszky Eleonóra: Nagyon örülök az emléktábla kihelyezésének. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
támogassák az emléktáblát, hogy a körzetemben méltóképpen emlékezzünk meg dr. Magyari Endréről. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 202/2015. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, az elhangzott 147 290 Ft+ÁFA összeggel kiegészítve. 
 
349/2015. (X.15.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 15. számú ház falán dr. Magyari Endre tiszteletére – „Ebben a házban élt 
1946-tól haláláig dr. Magyari Endre (1900 - 1968), a magyar rádiózás egyik megvalósítója. Állíttatta a ház lakói, a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum és minden tisztelője nevében Ferencváros Önkormányzata. 2015.” 
szövegű – emléktáblát állít.  
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2015. évi költségvetés 3146. számú kiadási előirányzata 
feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az emléktábla állításának költségeit a 3146. számú 
költségvetési sor terhére 147 290 Ft+ÁFA összegben biztosítja. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy az emléktábla állításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 
 
 
15./ Kérdés 
 201/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 
 
dr. Bácskai János: Képviselő úr az SZMSZ szerint előírt, 15 napon belül, írásban kapja meg a választ. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
dr. Bácskai János: Mindenkit szeretettel várunk holnap délután 14.30 órakor, Blériot Lajos szobrának avatásán, 
illetve 2015. október 22-én az 56-os szabadságharc tiszteletére rendezett műsoron, 11.00 órakor a Patrona 
Hungariae leánygimnáziumban, és a Bakáts téri templomkertben tartandó koszorúzáson. Zárt ülést rendelek el.  
 
A 16-17. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 350-365/2015. (X.15.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.48 órakor bezárom.  
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