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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2016. április 28-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Baranyi Krisztina, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, 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, 
Harsányi Péter, dr. Kasza Mónika, Kovács Henriett, Madár Éva, dr. Mizsák Ildikó, Puháné Bándi Ágota, dr. 
Székelyhidi Lívia, Szili Adrián, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Lászay János – FEV IX. Zrt. parkolási divízió vezetője, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Gedeon Andor - FESZGYI igazgatója, Vibling Géza – 
FESZGYI igazgató helyettese, dr. Mechler András – FESZ Kft. igazgató helyettese, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. 
vezető jogtanácsosa, Berecz Dénes – FESZGYI Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula – nemzetiségi 
tanácsadó, dr. Nagy Attiláné, Kvacskay Károly, Hidasi Gábor, Hardi Flóra külsős bizottsági tagok, Méhész Péter 
– Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor 
megnyitom. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
 
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
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123/2016. (IV.28.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Javaslat bizottsági tag cserére 
 83/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I. 
forduló) 
 79/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása 
 71/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző 
 
4./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen  
 74/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
125/2016. (II.19.) számú határozata ellen 
 73/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen 
(Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.) 
 72/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentése iránti kérelem 
 70/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen 
 75/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető  
 
9./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati 
felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat 
benyújtására 
 77/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
10./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 
 81/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
11./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 
 82/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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12./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására 
 84/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke 
 
13./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására 
 84/2/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Görgényi Máté VVKB elnöke 
 
14./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 78/2016., 78/2/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
       dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Pál Tibor: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A József Attila-lakótelepen elég gyakran szólalnak 
meg a katasztrófavédelmi szirénák, és zavarják a lakókat is. Bemondják ugyan, hogy ez „morgatópróba”, és nem 
kell félni, de többen megkerestek, és azt kérdezték, hogyha egyszer nem próba lesz, akkor mit kell csinálniuk. Jó 
lenne, ha esetleg az újságban lenne valami tájékoztatás a lakosság részére. Főleg az idősekben kelt ez rossz 
érzést, akiknek rossz emlékeik vannak a szirénákkal kapcsolatban. 
A másik dolog, amivel kapcsolatban szót kértem, az a 3-as metró felújításával Ferencvárost érintő kérdés. Ezen a 
héten – ha jól értesültem – születtek döntések a 3-as metró felújításával kapcsolatban, illetve hogy a kerületet 
érintő megállókban hol lesz akadálymentesítés (mozgólépcső, lift). Azt hallottuk, hogy a Pöttyös utcai 
metrómegálló kimarad ebből a „szórásból”, pedig kétszer 20 darab lépcsőt kell megtenni lefelé és felfelé. Ez 
valóban így van? Valaki tud esetleg erről mondani valamit? Tudom, hogy Polgármester úr azt fogja mondani, 
hogy a napirend előtti hozzászólás nem ilyen típusú dolog, de higgye el, hogy ez a József Attila-lakótelepen 
sokakat érint, többen megkerestek, hogy kérdezzük meg. Szerencsés lenne, ha ezzel kapcsolatban készülne egy 
tájékoztató. 
 
dr. Bácskai János: A Polgármester mindig ezt fogja mondani - amíg az SZMSZ azt tartalmazza, hogy napirend 
előtti felszólalásra nincs válasz -, bár nem mindig tartja be. Köszönjük a közérdekű bejelentést, a 
Katasztrófavédelemtől megérdeklődjük, hogy mi a pontos működés. Ha nincs elég információ a kommunikációs 
csatornáinkon, akkor erre is kidolgozunk valamit, hogy rendszerességgel megkapják a lakók a szükséges 
információkat. Természetesen azt kívánjuk, hogy „morgatópróbákon” kívül ne legyen másra szükség. 
Tegnap a Fővárosi Közgyűlésen én is, és más polgármesterek is jelezték az előterjesztőnek, hogy több megálló 
is kimaradt az előterjesztésből. Jegyzőkönyvileg hiteles választ kaptunk Főpolgármester helyettes úrtól, hogy 
minden 3-as metró vonalán előforduló metrólejáró akadálymentesítve lesz. 
 
Baranyi Krisztina: Szombaton – a tavalyi évhez hasonlóan – újra lesz egy nagy szemétszedési akció, amit két 
civil szervezet, egy pesterzsébeti, és egy ferencvárosi szervezet szervez. Tavaly is nagyon jól sikerült. Ezúton 
szeretném meghívni Képviselőtársaimat, illetve bárkit, aki a ferencvárosi Duna-part rendbetételére érez magában 
erőt és kedvet, az tartson velünk. Reméljük, hogy a tavalyi vihar alatt kidőlt fákat addigra sikerül eltüntetni, és 
akkor akadálytalanul lehet a szemétszedést megtartani.  
A Nehru-part kapcsán rengeteg kérdés és kérés érkezik mindannyiunk felé. Úgy látom, hogy megnyugtatóan 
sikerül a lakossági aggodalmakra választ adni, minden „flottul folyik” a Nehru-parton. Egy dologra nem kaptunk 
választ, a terveken nem szerepel nyilvános vécé a park felújításával kapcsolatban. Úgy tudom, hogy van még 
szerepünk a felújításban, mivel a kerület koordinálja, ezért jó lenne, ha még útközben felvetnénk ezt a problémát, 
hogy „orvosolni” lehessen. 
 
dr. Bácskai János: Nem válaszként, csak információként mondom, hogy ilyen környezetvédelmi akció lesz egy 
másik is a hétvégén. Szombaton 9.00 órakor „TeSzedd!” országos akcióként Ferencváros is beszáll ebbe a 
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„küzdelembe”, a Gubacsi út - Kén utca sarkán találkozunk a lelkesekkel. Gumikesztyűket, és egyéb felszerelést 
kapnak a résztvevők.  
A közvécével kapcsolatban tárgyalások folynak, lesz az ott működtetett büfében is, de szinte biztosan lesz külön 
is. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat bizottsági tag cserére 
 83/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 83/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
124/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságból Szirmai Andrást 2016. április 29-i hatállyal 
visszahívja, ezzel egyidejűleg a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság külsős 
tagjává 2016. április 29-i nappal Hardi Flóra Alízt megválasztja. 
Határidő: 2016. április 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem Hardi Flóra Alízt, hogy mondja utánam az eskü szövegét. 
 
ESKÜ 
 
 
2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I. 
forduló) 
 79/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Szabó József Zoltán: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és támogatta a kifüggesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a 79/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
125/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2016. sz. 
előterjesztés mellékletét, a fák és fás szárú növények védelméről szóló …./2016.(…….) rendelet tervezeteként 
elfogadja, és a kifüggesztésével egyetért.  
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a rendelettervezet szomszédos önkormányzatoknak, valamint a környezetvédelmi igazgatási 
szervnek történő megküldésről.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása 
 71/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Szabó József Zoltán: Ez egy olyan egyszerűsítés, hogy ahol lehet könnyíteni, ott tegyük meg, egy felesleges 
terhet hárít el azokról, akikről lehet. Kérem, hogy támogassák. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és vita nélkül támogatta. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 71/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
126/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendelet módosításáról szóló…../2016. (….. 
….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2016. április 28. 
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 71/2016. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 8/2016. (V.03.) önkormányzati rendeletét a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendelet módosításáról. 
 
 
4./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen  
 74/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a határozati javaslatot támogassák. 
 



6 

 

Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság újra napirendjére tűzte az 
előterjesztést. Mivel a korábbi tárgyaláshoz képest többletinformációhoz nem jutott a bizottság, ezért a korábbi 
döntését hagyta helyben. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 74/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
127/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Koshari tér Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 5.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozatát helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
VVKB 125/2016. (II.19.) számú határozata ellen 
 73/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
határozatát hagyja helyben a Képviselő-testület. 
 
Görgényi Máté: Itt egy BKK által előírt szabálynak nem tud eleget tenni a Kft, ezért a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem módosította a korábbi döntését. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 73/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
128/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JZJ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 125/2016. (II.19.) számú határozatát helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen 
(Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.) 
 72/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
határozatát hagyja helyben a Képviselő-testület. 
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Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság első körben a döntését az 
alapján hozta meg, hogy a bizottság általában előnyben részesíti, amikor a piac szereplői egymás között rendezik 
a vitás ügyeiket. Ismét napirendjére tűzte a bizottság az előterjesztést, de továbbra sem kíván beleszólni, mivel 
ez a két vállalkozás korábban meg tudott egyezni a területfoglalást illetően. Reméljük, hogy a döntésünk helyben 
hagyása is ezt a folyamatot fogja „serkenteni”. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 72/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
129/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IF Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) és a SZÉP-ÉP-VEND Kft. (székhelye: 1202 Budapest, Tompa utca 
11.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
115/2016. (II.19.) számú határozat 1. és 2. pontját helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentése iránti kérelem 
 70/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szakbizottság döntését támogassa. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság az „A” határozati javaslatot 30 000 Ft/hó+ÁFA díjjal kiegészítve javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 70/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, kiegészítve 30 000 Ft/hó+ÁFA összeggel kiegészítve. 
 
130/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy K.I. Bp, IX. 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díját 2016. május 1-jétől kezdődően a bérleti 
jogviszony időtartamáig 30 000 Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. 
Határidő: 30 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen 
 75/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető  
 
dr. Bácskai János: Kérem, hogy hagyják helyben a döntésemet. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk 
a 75/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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131/2016. (IV.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÉ-SA 
Ellipszis Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Tompa Mihály utca 17/A. fsz.) kérelmének nem ad helyt, a 
Kp/20988/2/2015/XXX. számú polgármesteri döntését helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
pályázati felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” 
című pályázat benyújtására 
 77/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Ez egy pályázati felhívás a Ráday utcai bölcsődével kapcsolatban. Elég sokat jártam oda, 
mivel lányomat és unokámat is ide hordtam. Ha mostanában valaki járt a Ráday u. 46. sz. alatt, akkor belátja, 
hogy ráfér a felújítás, mert az elmúlt időszakban nem volt komolyabb összeg ráfordítva. Ritka az a pályázat, ami 
önerő bevonását nem igényli. 400 millió forintról van szó, ami szerintem nem kevés összeg, még egy 
önkormányzatnak sem. Tudunk egy csoportszobát létrehozni, a megfelelő kiegészítő berendezésekkel, ami 10-
12 plusz gyerek elhelyezését is biztosítaná, ha megigényeljük. Nagyon drukkolok a gyerekek érdekében. Egy 
emeletráépítés is történne, a földszinten lenne az új csoportszoba, mert a törvény csak úgy engedélyezi. 
Kedvenc témám is megoldódna, ami a lapostetők sorsa. Ezek előbb-utóbb beázáshoz vezetnek, tehát az 
emeletráépítés+sátortető megoldaná ezt a problémát is. Kérem, hogy támogassák. 
 
Illyés Miklós: Alpolgármester úr mindent elmondott. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan 
támogatta a pályázat benyújtását. 
 
dr. Bácskai János: Ha ez igaz lenne, akkor nem látnék több bejelentkezőt. 
 
Pál Tibor: Nem vagyok a bizottság tagja. Nem vagyunk ellene, minden ilyen lehetőséget meg kell az 
önkormányzatnak „ragadnia”, de arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagy feladat a „zökkenőmentes” lebonyolítás. 
Kérem Alpolgármester urat, hogy erre figyeljen oda. Ahogy olvastam, elég sok szülőnek lesz ezzel gondja, baja, 
sok egyeztetést igényel majd.  
Az előterjesztés azt mondja, hogy az elkészülés után plusz 7 millió forintos többlettel kell számolnunk a 
finanszírozásnál, ennél azért egy kicsit többel. Megnéztük a bölcsődei finanszírozás alakulását, és az világosan 
látszik, hogy Ferencvárosban egy gyerek bölcsődei ellátásához az önkormányzat saját pénzből - a 494 000 
forintos állami támogatáshoz - közel 1 millió forintot tesz hozzá. Ha 10-12 gyerekkel bővül, akkor ezeknek a 
gyerekeknek az ellátásához is ezt hozzá kell adni, tehát kb. 20 millió forintos többletkiadást jelent. Ez nem 
veszélyes, de valóban ennyi. Fontosnak tartom, hogy a bonyolítás ne okozzon nagy gondot, mert ha jól értem, 
akkor ki kell költözi az átépítés idejére. Vélhetően ez korrektül és rendesen megoldható. 
 
Zombory Miklós: Az adatokat nem szeretném vitatni, a bölcsőde vezetőjétől kaptam. A működési költség nem 
lesz több, mert ha részletesen elolvasta Képviselő úr az előterjesztést, akkor benne van az energiatakarékos 
nyílászáró, napelem, homlokzati hőszigetelés. Igaz, hogy sokat költünk rá, de a működési költség nem lesz 
sokkal több, vagy egyáltalán nem. A többletköltség a bérköltség lesz, mivel több gyereket kell ellátni. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 77/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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132/2016. (IV.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ pályázatot nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
pályázati felhívásra „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” címmel. 
2./ nyertes pályázat esetén a beruházás ideje alatt a bölcsődei férőhelyek számának időszakos csökkenését 
tudomásul veszi, valamint az intézmény férőhelybővítéséhez kapcsolódó fenntartási többletköltségek biztosítását 
vállalja. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó, valamint a támogatás elnyerése esetén a 
végrehajtással összefüggő szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. május 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 
 81/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 81/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
133/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVIII. 
Országos Vonós és Zongora Mesterkurzusra meghívott testvérvárosi diákok és kísérő tanáraik részvételi díjához 
és ellátásához 360.700,- Ft összegű támogatást nyújt a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány számára 
a 3423. számú „testvérvárosi kapcsolatok” sor terhére.  
Határidő: 2016. április 28.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 200.000,- 
Ft összeggel támogatja a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítványt a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 10 
fő ferencvárosi növendékének a XVIII. Vonós és Zongora Mesterkurzuson történő részvétele céljából. 
Határidő: 2016. április 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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11./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra 
 82/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 82/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
134/2016. (IV.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Parádi Gyulát 
– érseki tanácsost, nyugalmazott plébánost, Ferencváros Díszpolgárát – saját halottjának tekinti. 
Határidő: 2016. április 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Holnap este Latinovits megemlékezés lesz a Pinceszínház Gershwin termében. Sok szeretettel 
vár mindenkit a FERUPE. Szombaton a szokásos Tavasz ünnep lesz a Haller parkban, délelőtt 
gyerekprogramokkal, délután Keresztes Ildikó, este Charlie koncert lesz. 
 
dr. Bácskai János: Zárt ülést rendelek el.  
 
A 12-14. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 135-149/2016. (IV.28.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 15.55 órakor bezárom.  

 
 
 

k.m.f. 
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