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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2016. október 13-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu 
István, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt képviselők, 
 
Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, 
Dr. Hosszú Károly aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Dr. Bánfi Réka, Berner József, Geier Róbert, Halmai András, Dr. 
Kelemen Miklós, Kovács Henriett, Madár Éva, Dr. Mizsák Ildikó, Nyeste-Szabó Marianna, Puháné Bándi Ágota, 
Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, T. Zuggó Tünde, Talapka Gergő, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. 
Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Dr. Princzkel-Ördögh Brigitta - Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának 
vezetője, Dr. Kovács József - FESZ KN Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – FIÜK igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. igazgatója, Gedeon Andor 
- FESZGYI igazgatója, Dr. Martos Dániel – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató helyettese, Dr. Mechler András – 
FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Vibling Géza – FESZGYI igazgató helyettese, Dobos Béla – Ferencvárosi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Csonka Gyula – 
nemzetiségi tanácsadó, Flender Éva - könnyvvizsgáló, Kvacskay Károly, Ferenczy Lászlóné külsős bizottsági 
tagok, Nagy Anikó. 
 
Kállay Gáborné: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Képviselőtársaimat, a Hivatal dolgozóit, és 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor 
megnyitom. Javaslom, hogy a kiküldött napirend szerinti 6. napirendi pontot, a 193/2016. sz. – ”Javaslat a 
Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést a Képviselő-
testület a 17. napirendi pont előtt tárgyalja, mivel zárt ülés keretében kell megtárgyalni, illetve, hogy a 13. 
napirendi pontot, a 201/2016. sz. – ”Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés 
meghozatalára” című – előterjesztést a 16. napirendi pont után tárgyalja, mivel Dr. Tolnai Marianna jelezte, hogy 
nem biztos, hogy korábban ideér. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, 
javaslata?  
 
Görgényi Máté: Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye le napirendjéről a 16. napirendi pontot, a 202/2016. 
sz. – ”Javaslat a kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására” című 
– előterjesztést. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
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előterjesztést, majd ezt követően levette a napirendjéről, mert tételesen végigmentünk a határozati javaslatokon, 
és az önkormányzati cégek igazgatói elmondták, hogy többségükben olyan folyamatokat céloznak az 
előterjesztésben leírtak, amik aktív események, és nem szükségesek a határozati javaslatok. Olyan határozati 
javaslatot is tartalmaz az előterjesztés, ami a Fővárostól feladat átvállalására tesz javaslatot, forrásmegjelölés 
nélkül, ami kiadási- és forrás oldalon is hiányos, ezért nem tudott a bizottság döntést hozni. 
 
Baranyi Krisztina(ÜGYREND): Szeretnék napirend előtt szót kérni, és reagálnék Görgényi Máté szavaira. 
Kérem, hogy a Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést, mert kerületi szülők jelezték, hogy eljönnének 
meghallgatni a pro és kontra érveket, hogy mi szól az ellen, hogy a játszótereket takarítsák, térfigyelő kamerákat 
szereljenek fel, tájékoztató táblákat helyezzenek ki, és megoldott legyen a játszóterek őrzése. Kérem, hogy 
támogassák az előterjesztésemet, hiszen Görgényi „kolléga” elmondta, hogy minden folyamatban van, amit 
kértem, tehát akkor lehet támogatni, mivel végre lesznek hajtva, lesznek ilyen intézkedések. Nem is értem, hogy 
akkor miért kell levenni a napirendről, és miért nem lehet megkérdezni a Képviselőket, hogy támogatják-e a 
javaslatot. Derüljön ki, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot, akar-e a játszótereken rendet, tisztaságot, 
közegészségügyi biztonságot, és ki az, aki nem akar. 
 
Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk Görgényi Máté képviselő úr javaslatáról, miszerint a Képviselő-testület 
vegye le napirendjéről a kiküldött meghívó szerinti 16. napirendi pontot, a 202/2016. sz. – ”Javaslat a kerületi 
játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására” című – előterjesztést. 
 
306/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi 
napirendjéről a kiküldött meghívó szerinti 16. napirendi pontot, a 202/2016. sz. – ”Javaslat a kerületi játszóterek, 
illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
307/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

174/3-4/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló) 

190/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi 
bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (egyfordulóban) 

183/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

192/2016., 192/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
6./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról 

194/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Szent Rafael Caritas Alapítvány bérleti díj csökkentési kérelme 

187/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

199/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozóan 

186/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
10./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti 
támogatására 

189/2016. sz.  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
11./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására 

188/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
12./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok) 

195/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
13./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos megállapodások megkötésére 

196/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
14./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára 

201/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
15./ Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

193/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése 

184/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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17./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 
185/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós, az ESZSB elnöke 

 
18./ Önkormányzati hatósági ügyek 

197/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Baranyi Krisztina: Ismét megkérdezem, mint az előző képviselő-testületi ülésen is, hogy mikor szándékozik az 
önkormányzat felszámolni azt a mulasztásos törvénysértést, miszerint még mindig nincs kiírva pályázat jegyzői 
munkakörre? A törvény az előző jegyző távozásától számított 30 napon belül ezt megköveteli. 
 
Pál Tibor: A Képviselő-testület SZMSZ-e szerint a kerületet, illetve a kerületi lakókat érintő kérdésekben lehet 
napirend előtt szólni. A napokban megjelent metróval kapcsolatos hírek szerintem ilyenek. Kb. 3 hónappal ezelőtt 
is kértem szót ebben az ügyben, és akkor Polgármester urat arra kértem, hogy „járjon utána” az akkori híreknek, 
miszerint az Üllői út mentén, a kerületet érintő metrómegállókban a mozgássérült feljárót, és liftet el akarják 
hagyni a felújítás során. Akkor azt ígérte, hogy utánanéz, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne így 
legyen. Sokan aláírást kezdtek gyűjteni annak érdekében, hogy ezt a szándékukat megerősítsék, a 
mozgássérültek, babakocsival közlekedők számára megkönnyítsék a lejutást. A napokban azt lehet hallani, hogy 
nemcsak ez a lejáró marad ki a felújításból, hanem a metróállomások felújítása is. Polgármester úr, mint fővárosi 
képviselő, jó lenne, ha szót emelne a Főpolgármester úrnál ezekben az ügyekben – akár interpelláció, akár 
kérdés formájában -, hogy mi igaz ezekből a hírekből. Ha ezek kimaradnak, akkor rengeteg műszaki és esztétikai 
hiba lesz, és az érintettek, akik abban bíztak, hogy végre le tudnak jutni a metróba, azok számára ez nem lesz 
megoldható. Azt hallottam a Főpolgármester úrtól, hogy hajlandó akár megfelezni is a költségeket. Szerintem, ha 
igazán „vagány” lenne, akkor azt kellene mondania, hogy nem hajlandó megfelezni a költségeket, mert itt több 
millió emberről van szó, nemcsak ferencvárosiakról. Kérem, hogy Polgármester úr belátható időn belül adjon 
tájékoztatást a lakosok számára, hogy várható-e a mozgássérültek számára feljáró, illetve a metrómegállók 
felújítása. Mindig kapunk arról tájékoztatást, hogy mit kell csinálnunk, mi a dolgunk népszavazás ügyében, akkor 
meg lehetne tenni, hogy ezzel kapcsolatban is küld egy levelet a lakosság felé. 
 
Zombory Miklós: Szeretném bemutatni az új munkatársamat, hogy ha találkoznak vele a folyosón, az utcán, 
akkor tudják hova tartozik. Talapka Gergőnek hívják, Pesttől nem messze lévő nagyközségből jött, ahol jegyzői 
referensként tevékenykedett, de szeretne egy nagyobb önkormányzatnál dolgozni, és bizonyítani rátermettségét. 
Bízom benne, hogy így lesz, fogadják szeretettel. Dr. Székelyhidi Lívia helyett jött, aki egy másik munkahelyre 
távozott. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

174/3-4/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és vita nélkül 
elfogadásra javasolta. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
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Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is hosszasan megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és vita nélkül elfogadásra javasolta. 
 
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta és elfogadta a költségvetést. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta 
az előterjesztést. 
 
Pál Tibor: Képviselőként is szeretném elmondani azokat a főbb elemeket, amik szerintem fontosak. 
A szöveges részben olvasható, hogy a parkolás esetében a pótdíj és a bírság kevesebb lett, mint amennyit 
terveztünk. Azt kérdeztem tegnap, hogy ez miért van. Azért mert rendesebben viselkednek a parkolók, és 
kevesebbet büntetünk vagy ugyanannyit büntetünk, csak kevesebb a bevétel? Mivel nem volt ott a bizottsági 
ülésen a FEV IX. Zrt. képviselője, ezért kértem mára a választ. 40 millió forintról van szó, és ez elég nagy összeg. 
Nagyon érdekes az önkormányzati épületek energetikai fejlesztésével kapcsolatos 209 millió forintos pályázati 
összeg. Az előző költségvetés módosításánál tettük be a költségvetésbe, én „jóhiszeműen” azt gondoltam, hogy 
kaptunk már egy levelet, miszerint örömmel tájékoztatnak, hogy megnyertük a pályázatot, és a rendelkezésre áll 
ez az összeg. Most azt látom, hogy ez nem így volt, beraktuk a költségvetésbe, és valójában nem nyertünk. 
Pénzt fordítottunk erre, elindítottuk a közbeszerzést, és most kivesszük a 209 millió forintot a költségvetésből. A 
tegnapi bizottsági ülésen nem tudtuk kideríteni, hogy mikor lesz az elbírálás, és várható-e ez az összeg. Nem is 
merek arra gondolni, hogy ez azért van, mert a népszavazás során a kerületünk az Önök szempontjából nem jól, 
a mi szempontunkból viszont jól szerepelt, és ezt büntetési szankcióként kell felfogni.  
Tisztáztuk tegnap, hogy a Tompa utcai felkelők emlékműve 4,6 millió forint, és az az 5,6 millió forint, ami az 56-os 
ünnepségre van, az külön szerepel, tehát együtt több mint 10 millió forintot fordítunk erre. 
A költségvetésnek érdekes része a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ számára adott plusz 
támogatás, 15,5 millió forint, ami az étkezésre vonatkozik. A következő évben ez 45 millió forintos plusz terhet 
jelent az önkormányzat számára, ami abból adódik, hogy az étkezést megközbeszereztettük különböző 
intézményeknél, és jóval drágább lett, mint korábban volt. Hallottuk, hogy ez egyrészt azért van, mert az ételek 
egészségesebbek, de a valódi emelkedést az elmúlt 3 éves árdrágulás eredményezte. Azért tartom fontosnak, 
hogy miközben azt hangoztatjuk, hogy minden olcsóbb lesz, már nincs is infláció, eközben komoly emelkedés 
látszik ezen a téren, és a következő évben ez az önkormányzatnak komoly terhet jelent majd. 
A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek a korábbi szerződések alapján eddig különösebben támogatást 
a működésre nem adtunk, most jelenik meg először, hogy nem tudnak abból a pénzből működni, amit az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásból kapnak. Ez nagyon rossz hír, mert azt jelenti, hogy az 
egészségügyi finanszírozásánál az egészségügyi intézményeket rosszabb helyzetbe hozza az a központi 
finanszírozás, amit mi csak „elszenvedünk”. Ez 7,6 millió forintos terhet jelent az önkormányzatnak, ami később 
ennél valószínűleg több lesz. Sajnálom, hogy nem sikerült a két forduló között a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-nek semmilyen eszközfejlesztésre vagy műszervásárlásra pénzt adni, pedig lenne ilyen igény. 
A költségvetésben a lakás, helyiség és ingatlan vásárlás 123 millió forintról lecsökken 31 millió forintra, magyarul 
kevesebb lakást veszünk, mint a korábbi években. Ez azért érdekes, mert a Haller Terv kapcsán felmerült, 
hogyan áll az önkormányzat a lakásokkal. Miközben azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban az önkormányzat 
közel 40 lakást vitt ki a piacra értékesíteni, csak hogy simán eladja. Az látszik, hogy a 123 millió forint helyett 
csak 30 millió forintért vásárolunk, és a meglévő lakásokból pedig 40 lakást eladunk. Azért tartom fontosnak, mert 
többször kértük már bizottsági ülésen, hogy valamilyen lakásgazdálkodási tervet szeretnénk látni. Benne van az 
önkormányzat munkatervében, és nem látjuk az eredményét, csak a számokat, és hogy bizottsági üléseken 
hogyan döntenek, a költségvetés pedig milyen terheket kíván a lakásgazdálkodás területén vállalni. A 
lakásértékesítés változatlanul 400 millió forint, ami minimum 3 tételből áll. Tegnap is jeleztem, hogy több mint egy 
éve kérem, hogy ezt a sort bontsuk szét az önkormányzati költségvetésben minimum 3 sorra. Az egyik az 
önkormányzattól megvett szociális bérlakásokból, a másik a piaci alapon bérelt, és utána önkormányzattól 
megvásárolt lakásból, illetve a piacon eladott lakásokból befolyó összeg. Ha ezeket külön látnánk, akkor 
szerintem minimum 4-5 olyan adatunk lenne, amire már egy lakásgazdálkodási koncepciót fel lehetne építeni.  
Az önkormányzat költségvetésében van sok elmaradt bevétel. Azt is sajnálom, hogy az év elején döntött 
hirdetőoszlopok felállításának tilalma miatt semmilyen új bevétellel nem rendelkezik az önkormányzat, tehát csak 
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vesztettünk ezen az üzleten. Polgármester úr azt mondta, hogy a Fővárosi Önkormányzat gondolkozik egy 
reklámrendeletben, ami a kerületet is érinti, de eddig csak az a hatás érint minket, hogy nincsenek 
hirdetőoszlopok, mert elbontották, és ez több mint 10 millió forint bevétel kiesés a költségvetésben. Úgy látom, 
hogy a hátralévő időszakban ennek a pótlására nem is lesz lehetőség. 
 
Baranyi Krisztina: A közelmúltban kikértem közadat igénylésben a Polgármesteri Hivataltól azokat a lakásokra 
vonatkozó adatokat, amiket Ön említett. Még nem sikerült ezt határidőre megkapnom, de ezek az adatok a 
rendelkezésemre fognak állni, amit szívesen megküldök Önnek is, hogy a bizottsági munkához legyen egy 
adalék, ha már évek alatt nem sikerült hozzájutnia. 
 
Kállay Gáborné: Nyilván nem telt még le a határidő, ami a Hivatalnak rendelkezésére állt. Tegnap a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság ülésén Pál Tibor minden választ megkapott a feltett kérdéseire.  
Nem tartom ildomosnak, hogy pont Ön említse fel a népszavazást, hiszen Önök a demokráciának az egyik 
legfontosabb intézményét használták fel politikai célokra.  
A parkolással kapcsolatos kérdésekre Vezérigazgató-helyettes úr fog válaszolni. 
 
Dr. Martos Dániel: A pótdíjbevételeket azért kértük, hogy 240 millió forintról 200 millió forintra módosítsák a 
költségvetésben, mivel az elsődleges – érmés, mobilparkolásos – bevételeink olyan mértékben nőttek, illetve a 
kiszabott pótdíjak száma is azt mutatja, hogy a követeléskezelési modellünkkel rövid idő alatt is sikerült elérni, 
hogy jogkövetőek lettek az állampolgárok.  
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 174/3/2016. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 3 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 20/2016. (X.18.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről 
szóló 6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításról. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 174/3/2016. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
308/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 
2016. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 22.447 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 
december 31-ig egyösszegben leszámlázhat. 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére. 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 174/3/2016. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
309/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésben a feladatokra 
vonatkozó 2016. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 86.912 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. 
Zrt. október-november-december hónapokra vonatkozóan a szerződés 4.5. pontja szerint egyenlő arányban 
számláz. 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére. 
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Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 174/3/2016. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
310/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés 2016. évre meghatározott kötelezően ellátandó alapellátási 
feladatok pénzbeli ellenszolgáltatásának összegét bruttó 7.658 eFt-tal megemeli, melyet a FESZ Kft. december 
31-ig egyösszegben leszámlázhat, 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZ Kft-vel kötött feladatellátási szerződés jelen határozat a./ pontjának 
megfelelő tartalmú módosításnak megkötésére. 
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló) 

190/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az apró emeléssel együtt elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, és végül is elfogadta a helyi adó emelésére 
vonatkozó javaslatot. 
Tudom, hogy szimpatikus, ha valaki azt mondja, hogy ne emeljünk adót, mert milyen nagy teher. Volt, amikor mi 
is megszavaztuk az ingatlan- és telekadó emelését, mert indokolt volt, de a mostani előterjesztés viszont ezt az 
emelést egyáltalán nem támasztja alá. Ha megnézzük, hogy mekkora bevételt tervezünk: +113 millió forintot, 
ennyi nem szokott bejönni, általában 60-70 millió forint realizálódik, és én tudok mondani 4-5 sort a 
költségvetésben, ahonnan sokkal több pénzt lehetne „összeszedni”. Szerintem azért nem kellene megszavazni, 
mert azok a megjelölt célok, amik az előterjesztésben szerepelnek, azok nem függnek attól, hogy történik-e 
adóemelés vagy nem. Például itt szerepel a társasház felújításának megvalósulása. Ha megnézik, 170 millió 
forint az induló teher, ami plusz pénzt jelent az önkormányzat számára. A 300 millió forint, ami most szerepel, az 
abban az értelemben teljes összeg, ami a korábbi évekből áthozott plusz teher, tehát nem jelent plusz terhet az 
önkormányzat számára. Az intézményfelújítások sor azért furcsa, mert pár napirenddel később tárgyaljuk az 
iskolák átadását, illetve lehet arról is hallani, hogy az óvodákat is elveszik majd az önkormányzatoktól, tehát ez a 
feladat nem marad az önkormányzatoknál. Az előterjesztés 2. oldalán leírt indoklás sem állja meg a helyét, 
miszerint az ingatlan, helyiség, és lakásértékesítés nehezedik. Az előbb jeleztem, hogy nagyvonalúan bánnak a 
lakásokkal, és ha visszaemlékeznek arra, amikor ingatlaneladást tárgyaltunk, akkor mindig a meghirdetett 
összegnél nagyobb összegért adtuk el azokat. Ajánlom a figyelmükbe, hogy 2011-2016. között az emelkedés 
milyen arányban történt, 130,4%-os az index, tehát láthatóan nagy összeg. Ezt most nem sikerült jól 
alátámasztani, és ha azt is megnézik, hogy 2016-ban az adóbevételek hogyan teljesültek, elég nehezen tudjuk 
azt az összeget bevételként jegyezni, amit az év elején terveztünk. Ha ezt tovább emeljük, akkor nem biztos, 
hogy teljesülni fog. Nem az a megoldás, hogy adóterheket emelünk, hanem hogy jó, nagy cégeket idehívunk a 
Fradi pálya mellé, építsenek jó nagy épületet, és fizessen jó sok adót az önkormányzatnak. Ebbe az irányba 
kellene elmozdulni, nem pedig a meglévő adózókat kellene tovább terhelni, és nehezíteni az életüket. Egyáltalán 
nem indokolt, nem látszik az előterjesztésből, illetve a korábbi döntéseinkből sem, hogy az önkormányzatnak erre 
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olyan mértékben szüksége lenne. Ha szükség van erre a 60-70 millió forintra, akkor a költségvetés 4-5 sorából 
„vidáman össze lehet szedni”, most nem akarom felsorolni, melyik sorokra gondolok. 
 
Baranyi Krisztina: Szívesen felsorolom. Úgy gondolom, hogy mielőtt egy önkormányzat adót emel, ami nem is 
olyan régen volt, azelőtt legfőbb felelőssége és kötelessége az itt élő polgárokkal és dolgozó vállalkozókkal 
szemben, hogy először a saját működésén spóroljon. Ahogy 1,5 évvel ezelőtt is elmondtam, a FER-PARK Kft-vel 
való szerződésbontás esetén 300 millió forint/év, a FESZOFE Kft. működésének racionalizálásával 100 millió 
forint/év megtakarítás lenne elérhető, a FEV IX. Zrt. működésével kapcsolatos kiadások szintén ilyen 
megtakarítást eredményeznének, és akkor már nem is kell adót emelni, mert sok pénzünk lenne. Ezen persze 
nem gondolkodott el akkor sem a Képviselő-testület, hiszen ott ülnek a saját embereik a korábbi Képviselő-
testületből, illetve a „holdudvarból”, a párt közeléből. Arra persze mindig látnak lehetőséget – akár egy évben 
kétszer is -, hogy mások terheinek a felhasználásával növeljék a népszerűségüket a kampányban.  
Az önkormányzat erre az évre is 1,5 milliárd forintos kötelezettségvállalás nélküli készpénzállománnyal „fordult 
rá”, tehát van tartalék, van pénz, ez egy gazdag, magas adóerővel rendelkező önkormányzat, nem értem, hogy 
miért adókivetéssel szeretnének újabb bevételeket produkálni. 
 
Kállay Gáborné: Egy abszolút minimális - 2-3%-os - adóemelésről beszélünk, és ez még mindig alacsonyabb 
lenne, mint a környező kerületekben. Természetesen ezt is közösségi célokra fogjuk fordítani, ha másra nem, 
akkor Pál Tibor által említett, családok terheit könnyítő gyermekétkeztetésre, ami a következő évben 45 millió 
forinttal terhelné az önkormányzatot, amennyiben átvállaljuk a szülőktől. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, 
szavazzunk a 190/2016. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
311/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2016. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet 
módosításáról szóló …./2016. (…) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja és kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző  

(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt(ÜGYREND): Elnézést, de rossz gombot nyomtam, nemmel kívántam szavazni. 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi 
adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (egyfordulóban) 

183/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A lakáshotelekkel kapcsolatban alakult ki 
beszélgetés, bár az előterjesztés az egyéb adóztatásról tárgyal, de szíves figyelmébe ajánlanám a Képviselő-
testületnek. A bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 183/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
312/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010 (XII.31.) rendelet módosításáról szóló …./2016. (…..) 
önkormányzati rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja és fogadja el. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
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(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 183/2016. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 2 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 21/2016. (X.18.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adó helyi 
bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosításáról. 
 
 
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Módosító javaslatot nyújtottam be, mivel volt egy pár elírás a számokban. Ezzel a technikai 
módosítással együtt kérem, hogy támogassák. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést. Arról szól, hogy az 
emelt összeg, ami a közbeszerzések végén keletkezett az élelmezés ügyében, az kerül beépítésre az 
intézményekhez. Ez még nem terheli a szülőket és az érintetteket, de az előbb Alpolgármester asszony 
felvetette. Szándékában áll az önkormányzatnak ezt a terhet áthárítani a szülőkre? Várhatunk olyan 
előterjesztést, ahol a térítési díj már nemcsak az intézmények szintjén, hanem a szülők és a szolgáltatást 
igénylők szintjén is megjelenik? 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a bölcsődei intézményeknél, szociális intézménynél 
és a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központnál is megtárgyalta a térítési díjak látható változását. A 
személyi térítési díjak nem változnak, a bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Kállay Gáborné: Az, hogy a jövő évi költségvetést mennyire fogjuk tudni terhelni ezzel a többletkiadással, az 
majd mérlegelés tárgyát képezi. 
 
Zombory Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2016., 191/2/2016. sz. előterjesztések 
határozati javaslatairól. 
 
313/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja és 
fogadja el. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 191/2016., 191/2/2016. számú előterjesztések 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 22/2016. (X.18.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról 
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

192/2016., 192/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Kállay Gáborné: Érkezett az előterjesztéshez 192/2/2016. számmal egy előterjesztői kiegészítés.  
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Rögzítettük, hogy valóban két 
technikai módosítást tartalmaz.  
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 192/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
314/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 
szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati 
rendelet-tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja és fogadja el. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 192/2016. számú előterjesztések alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 23/2016. (X.18.) önkormányzati rendeletét a Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 
39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 192/2/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
315/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
a polgármestert a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 
192/2/2016. számú előterjesztői kiegészítésben foglaltak szerinti módosítására.  
Határidő: 2016. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújításáról 

194/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta az engedélyokiratot. A napirend 
tárgyalásánál felvetődött a megtérülés kérdése, de sikerült tisztázni, hogy a szó gazdasági értelmében vett 
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megtérülés nincs, ez nem egy olyan beruházás, ahol üzleti alapon azzal lehet számolni, hogy valamikor ez 
megtérül, a város fejlődése a cél. 
Sajnálatos, hogy a források tekintetében csak egy sor szerepel, mint önkormányzati forrás, és hogy azok a 
korábban ilyen célra kapott támogatások, amik a Fővárostól, Európai Uniótól vagy központi forrásból voltak, 
ebben az esetben kikerültek innen, és nem lehet velük számolni, csak az önkormányzati költségvetés vállalja ezt 
a terhet.  
Felvetődött kérdésként, hogy a lakások milyen lakásként fognak tovább funkcionálni a státuszukat tekintve, piaci 
alapú bérlakások, önkormányzati bérlakások lesznek, esetleg eladjuk ezeket a lakásokat. Tegnap Alpolgármester 
asszony azt mondta, hogy bérlakásként fognak funkcionálni, erre a célra készülnek. A bizottság elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és elfogadta a javaslatot. Hasonló elemek merültek fel, 
mint amit Pál Tibor említett. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 194/2016. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
316/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti 
lakóépület rehabilitációs felújításának beruházási engedélyokiratát a 194/2016. számú előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 194/2016. sz. előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
317/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzoltó u. 33/b. szám alatti 
felújításával egyetért, és felkéri a polgármestert, hogy az épület kiürítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Szent Rafael Caritas Alapítvány bérleti díj csökkentési kérelme 

187/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta, a kipontozott részre 2.500 Ft+ÁFA 
díjat javasolt. Kérem a Képviselő-testületet is, hogy ezt támogassa. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 187/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, 2.500 Ft+ÁFA összeggel kiegészítve. 
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318/2016. (X.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Rafael Caritas 
Alapítvány kérelmének helyt ad, és úgy dönt, hogy a Bp. IX. Balázs B. u. 13. fszt. I. szám alatti helyiség bérleti 
díját 2.500 Ft/hó + ÁFA összegre mérsékli, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

199/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 199/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
319/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbi 7.18. ponttal egészíti 
ki: 
„7.18. A társaság ügyvezetése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság 
éves jelentését legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni.” 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 
Alapító Okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, 
valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről. 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezésére a 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozóan 

186/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, a Ferencvárosi Epres Óvoda, a Ferencvárosi Kerekerdő 
Óvoda, a Kicsi Bocs Óvoda, a Ferencvárosi Napfény Óvoda vezetői konstatálták a tanév kezdetekor, hogy a 
csoportlétszámot bővíteni kell, és erre a törvény megadja a lehetőséget. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 
190. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján lehetséges 20%-ot emelni a maximális létszámon. Kérem, támogassák. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 186/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
320/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1./ a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 
38.) Süni csoport, Kisvakond csoport, valamint a Mókus csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális 
csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális 
csoportlétszámhoz képest az intézmény Süni csoportjában tényleges 24 fő (számított 26 fő), Kisvakond 
csoportjában tényleges 24 fő (számított 26 fő), Mókus csoportjában tényleges 25 fő (számított 26 fő) létszámot 
állapít meg. 
Határidő: 2016. október 13.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
2./ a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi 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 csoportlétszámhoz képest az intézmény Sárga csoportjában tényleges 24 fő 
(számított 27 fő) létszámot állapít meg. 
Határidő: 2016. október 13.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
3./ a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) 
Hangya csoportjában, valamint a Pillangó csoportjában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os 
határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az 
intézmény Hangya csoportjában tényleges 25 fő (számított 27 fő), Pillangó csoportjában tényleges 23 fő 
(számított 26 fő) létszámot állapít meg. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
4./ a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) Micimackó csoport 
vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek 
alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az intézmény Micimackó csoportjában tényleges 
21 fő (számított 21 fő) létszámot állapít meg. 
Határidő: 2016. október 13.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
5./ a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Ferencvárosi Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) 
Napocska csoport, valamint a Dinó csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os 
határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámhoz képest az 
intézmény Napocska csoportjában tényleges 18 fő (számított 18 fő), Dinó csoportjában tényleges 24 fő (számított 
24 fő) létszámot állapít meg. 
Határidő: 2016. október 13.  
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti 
támogatására 

189/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: 2016. szeptember 21-én a FESZ KN Kft. képviseletében Dr. Kovács József igazgató úr jelezte 
a Képviselő-testület felé, hogy a régi SZMSZ-t szeretné hatályon kívül helyezni. Új SZMSZ és Házirend született, 
ami az elmúlt időszak változásait tartalmazza, és ezt a Felügyelő Bizottság helyben hagyta. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság is megtárgyalta és egyhangúan támogatta az 
SZMSZ-t, a Házirendet és az Alapító Okirat módosítását is. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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321/2016. (X.13.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
189/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadását, egyben támogatja az ESZB. 96/2008. 
(VIII.26.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezését. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
189/2016. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató KN Kft. Házirendjének kiadását. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a FESZ KN Kft. Alapító Okiratának módosítására 

188/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Technikai módosítások történtek, például két – Balázs Béla u. 22. sz. és az Üllői út 105. sz. 
alatti - telephely ki lett vezetve, mert már nem funkcionálnak, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak lakcím és 
egyéb adatváltozásit tartalmazza az előterjesztés. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2016. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
322/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az 
alábbiakban módosítja: 

Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések (módosítások dőlt 
betűvel) 

Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.), az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ksztv.) rendelkezései alapján 
egyszemélyes közhasznú társaságot hoz létre. 

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata az 
Alapító által hozott 1/2016. (…..) számon hozott 
határozatára figyelemmel az alábbiak szerint állapítja 
meg a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 

1.3. A társaság telephelye(i): 
 
1091 Budapest, Üllői út 105. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25. 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

1.3. A társaság telephelye(i): 
 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25. 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
1093 Budapest, Közraktár u. 10. fsz. 4. 
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1093 Budapest, Közraktár u. 10. fsz. 4. 
1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
1095 Budapest, Mester u. 19. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1095 Budapest, Mester u. 49. 
1090 Budapest, Balázs Béla u. 22. 
1097 Budapest, Drégely u. 11-19. 
1097 Budapest, Haller u. 16-18. fsz. 1. 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.  
1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 
1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 

1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
1095 Budapest, Mester u. 19. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1095 Budapest, Mester u. 49. 
1097 Budapest, Drégely u. 11-19. 
1097 Budapest, Haller u. 16-18. fsz. 1. 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.  
1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 
1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 

 

2. A társaság alapítója 
 
A társaság alapítója:  Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1094 Budapest, Bakáts tér 14. 
Képviseletre jogosult neve: Dr. Bácskai János 
polgármester 
Anyja neve: F. J. 
Lakcím: ……… 

2. A társaság alapítója 
 
A társaság alapítója:   Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye:  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
Képviseletre jogosult neve: Dr. Bácskai János 
polgármester 
Anyja neve: F.J. 
Lakcím: …………. 
 

- 13.3. A vezető tisztségviselő a számviteli törvény 
szerinti éves beszámolót, valamint a felügyelő 
bizottság éves jelentését legkésőbb minden év április 
30. napjáig köteles a tulajdonosnak átadni. 

16.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
 
Név: dr. Kornya László 
Anyja neve: Sz. Á. 
Lakcím: ……………….. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. 
A megbízatás lejárta:  2019. november 9. 
 
Név: Szenkovits István 
Anyja neve: F.A. 
Lakcím: …………………… 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:2014. november 10. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 9. 
 
Név: Bézsenyiné dr. Traub Ildikó 
Anyja neve: K. E.. 
Lakcím:………………………….. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:2014. december 1. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 9. 

16.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
 
Név: dr. Kornya László 
Anyja neve: Sz. Á. 
Lakcím: ………………… 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 10. 
A megbízatás lejárta:  2019. november 9. 
 
Név: Szenkovits István 
Anyja neve: F.A. 
Lakcím: …………………………. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:2014. november 10. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 9. 
 
Név: Bézsenyiné dr. Traub Ildikó 
Anyja neve: K.E. 
Lakcím:…………………………….. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:2014. december 1. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 9. 

Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2016. sz. előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
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323/2016. (X.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, 
valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.  
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok) 

195/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta az 
előterjesztést. 
 
Zombory Miklós: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 195/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
324/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
194/2015. (V.21.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő kulturális 
tevékenységek 2015. évi pályázati támogatásában részesített alapítványok beszámolóit. 

 

 

Szervezet 
2015.évi  

pályázati program 
2015. évi támogatási 

összeg (Ft) 

1. 

Bakelit Multi Art Center Alapítvány The Talent képzőművészeti kiállítás 

200.000 

2. 

Írott Szó Alapítvány 
Írók a katedrán – Rendhagyó irodalomórák a 
Ferencvárosban 

750.000 

Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(14 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
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13./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos megállapodások megkötésére 
196/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 196/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
325/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 196/2016. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az UNIX Autó és Alkatrész kereskedelmi Kft. és az 
önkormányzat közötti megállapodást tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a végleges 
megállapodás aláírására. 
2./ a 196/2016. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat 
és az önkormányzat közötti megállapodást tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a végleges 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2016. november 13. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 14 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatalára 

201/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Illyés Miklós: Dr. Tolnai Marianna nem érkezett meg, és a bizottsági ülésen sem volt jelen, de nem nagyon 
érintették a KLIK-et az elhangzott kérdések. Nem erről az elvi döntésről volt szó, amit meg kell hoznunk, hanem 
azokról, amik majd a későbbiekben fognak megtörténni, például, hogy mi történik a „Szemünk fénye program” 
által fizetendőkkel, az uszodával és a többivel. A bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Pál Tibor: Valóban elvi döntés, amiről szó van, de pontosan ezért nagyon fontos ez a napirend. Most kell 
megfogalmazni azokat az elvárásainkat, amiket majd a szerződésben és a későbbi működésben szeretnénk látni. 
Ezzel kapcsolatban a tegnapi ülésen elég hosszú vita volt, de a bizottság elfogadta az előterjesztést. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság is támogatta az előterjesztést. A nagy politikai összefüggések is szóba 
kerültek, természetesen elfogadjuk, hogy ilyenkor segítségül hívja ezeket az ellenzék. 
 
Pál Tibor: A tegnapi bizottsági ülésen nem esett szó a nagy politikai összefüggésekről, tudomásul vettük a 
helyzetet, de nem értek vele egyet. Valóban elvi döntésről van szó, de ha szakmai szempontokat akarunk most 
szóvá tenni, hogy a szerződésben benne legyen, akkor érdemes ezeket megfogalmazni. Nagyon „fájó szívvel” és 
nehezen, de azt mondom, hogy ha már egyszer „elvitték” az iskolák feladatainak egyes részét, és most a feladat 
másik részének átadása van napirenden, akkor azt mondom, hogy adjunk oda mindent. Láttuk az elmúlt 2-3 
évben, hogy a vegyes megoldásnak mi lett az eredménye, amíg a KLIK-kel együttműködtünk. A gyerekek és 
szülők szempontjából is az a legjobb, hogy – ha már nagypolitikailag így alakult – legyen tiszta és világos 
játékszabály. Ha újból elindul egy bonyolult szerződés készítése, ami korábban a KLIK-kel volt, amit még 
Formanek alpolgármester úr hozott vissza minden hónapban módosításra, és már senki nem tudta követni, utána 
pedig sorban jöttek a számlák: úszóedzés, busz, stb. Ez a lehető legrosszabb megoldás. Ma is rengeteg vitatott 
kérdés van, és rengeteg olyan helyzet lesz, amit nem tudunk leszabályozni a megállapodásban, itt ülünk és jókat 
vitatkozunk azon, hogy ki fizesse az adott probléma megoldására a számlát. Az élet fog olyan helyzeteket 
produkálni, amit nem tudunk előre megmondani. Az 1990-es években nagy örömmel szüntettük meg a 
vagyonkezelői jogot. Az idősebb képviselőtársaim emlékeznek rá, hogy a lakások tulajdonképpen az Államnál 
voltak, de vagyonkezelői joga volt az ingatlankezelői vállalatnak a lakásállományra. Az tette tönkre a 
lakásállományt, és most ugyanennek a jognak a visszahozásával próbálkozik a törvényalkotó, amit nagyon 
sajnálok, de legyen az ő dolga. Az fog történni, hogy a mai állapotban lévő intézményeinket átadjuk, és majd 
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néhány év múlva ugyanolyan rossz állapotban lesznek, mint a 90-es években voltak a lakások. Nem jó ez, 
folyamatos viták lesznek, de ha már így alakul, akkor „vigyenek” mindent, ezt a gyerekek érdekében mondom. 
Olyan jó kis vitákat fogunk folytatni a konyhák, az étkezés, az üdültetés, az erdei iskola panaszainak elrendezése 
kapcsán, hogy öröm lesz nézni. Ha az előterjesztést elfogadjuk, akkor javaslom, hogy azzal bízzuk meg 
Polgármester urat, hogy olyan szerződést készítsen elő, ahol világos a tulajdonviszony, világosak a feladatok. Ha 
már így alakult, akkor minden feladatot a KLIK utódszervezete, a Belső Pesti Tankerületi Központ lásson el. 
Tegnap az ülésen szóba került, hogy amíg a KLIK itt volt a lakótelepen, egy kerülettel foglalkozott, most az a 
szervezet, amivel szerződést kívánunk kötni, 5 kerületet foglal magába. Elérhetetlen lesz a szülők, tanárok, 
érintettek számára az a szervezet, ami az intézményeket fogja működtetni. Ez a lehető legrosszabb konstrukció, 
ráadásul ez az egész a Damjanich utcában van. Ez pontosan arról szól, amit már sokszor megtapasztaltunk, 
hogy az ilyen vegyes megoldások, nagy szervezetek létrehozása mindig zavart hoz a szervezetbe. A Fővárosban 
a Budapesti Közlekedési Vállalat után létrehozták a Budapesti Közlekedési Központot, a feladatok össze-vissza 
úsznak, senki nem tudja, hogy ki, mikor, miért felelős, kinek az ötlete volt lezárni a Budaörsi bevezető utat úgy, 
hogy sorban álltak az autók. Ezt kellene megelőzni, tehát nagyon fontos a mostani döntés. Azt kellene mondani, 
hogy olyan szerződést szeretnénk, ahol tiszta viszonyok keletkeznek. A mi dolgozóink bemennek egy más által 
működtetett intézménybe, viták lesznek és egymással fogunk pereskedni, ami teljesen felesleges.  
 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Ha már szó esett arról, hogy milyen előterjesztés alkalmas tárgyalásra, illetve Képviselő-
testület elé vitelre, akkor ez nem az, szerintem ezt kellett volna levenni a napirendről. Egy bianco csekket írunk 
alá megint, mint az olimpiai kötelezettségvállalással kapcsolatban is, ahol rábólintottunk arra, hogy a területeinket 
használatba vagy örökbe átadjuk, mindenféle szerződéstervezet vagy feltételrendszer ismerete nélkül, bár nem 
tudjuk, mennyiért fogjuk átadni, lehet, hogy nulla forintért. Itt ugyanez a helyzet, szerződés nélkül hoztak ide egy 
kérelmet, ami még nem is létezik, fogalma sincs az önkormányzatnak, hogy milyen kötelezettséggel jár majd ez, 
mit szeretne tőlünk a KLIK, mit kell majd az Állam helyett finanszírozni. Ez egyszerűen tárgyalhatatlan 
előterjesztés, mert nem tudjuk, mire mondunk igent. Ugyanez a FEV IX. Zrt. pályázati rendszere, eladták úgy az 
ingatlanokat, hogy nem voltak hozzá adás-vételi szerződésminták, később készültek el. Mindenre bianco 
csekkeket állítunk ki, és azt mondjuk rá, hogy ez helyes. Eddig is segítettük a KLIK-et - fenntartás, üzemeltetés - 
máshogy nem is működhetnének az iskolák, de ezután bármilyen terhet ránk rakhatnak, olyan szerződést 
irattathatnak alá, amit csak akarnak, hiszen előre kötelezettséget vállalunk arra, hogy ennek majd eleget teszünk. 
Szerintem ez jogilag sem állja meg a helyét, de erre majd Jegyző úr valószínűleg tud válaszolni. 
 
Illyés Miklós: Egyetértek Pál Tibor úrral, meg fognak történni az egyeztetések, a határozati javaslatban pontosan 
az van benne, hogy most egy elvi döntésről van szó, és a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást 
fogunk kapni. Szerződés még nem most történik, csak elkezdődik, amihez kell a döntés. Dr. Tolnai Marianna még 
nincs itt, de valószínűleg ő is ezt mondaná el. 
 
Pál Tibor: Marianna ezt mondja, de azt is mondja, hogy vannak feladatok, amik az önkormányzatnál maradnak, 
és nem tudja, hogy bizonyos dolgok hogyan fognak rendeződni. Az Ifjúmunkás utca 1. sz. alatti iskolánál van egy 
tornaterem bővítési terv. Ki fogja ezt finanszírozni? Ki fogja karbantartani? Ha azt mondja a tankerület, hogy ezt 
már nem tudja bevállalni, mert plusz költséget jelent a működtetésben, akkor mit fogunk mondani? Sok ilyet tudok 
még mondani. Igaz, hogy elvi döntést kell hozni, de legyen az, hogy mindent vegyenek át, és semmi ne maradjon 
nálunk, mert folyamatos vitában leszünk ezzel a nagy szervezettel. Ezt a szervezetet nem fogjuk elérni, de a 
szülők meg pláne nem. Tudom, hogy Dr. Tolnai Marianna ferencvárosi kötődésű, de mi van, ha elmegy? Akkor 
majd jön egy másik kerületből valaki, és így nem lehet hosszútávú együttműködésre építeni, csak úgy, ha tiszta 
viszonyokat teremtünk. Az viszont csak úgy lehetséges, ha a működtetés teljes mértékű átadására készül 
szerződés. 
 
Mezey István: Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy parlamenti döntés végrehajtása zajlik, ebből fakad a 
szerződéses kötelmünk is. Azokat a vágyakat, amiket a szerződéssel kapcsolatban szeretnének megfogalmazni, 
parlamenti vitában lennének relevánsak. Sok kérdést el kell intéznünk a KLIK-kel, de hogy mindent átvesznek-e, 
az nem a mi kompetenciánk. Nyilván nem fognak egy új szabályozást kialakítani erre az 5 kerületre, csak azért 
mert Pál Tibor így látja jónak.  
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Pál Tibor: A nagypolitikát nem én hoztam be a terembe. Mondja meg Mezey képviselő úr, hogy melyik törvény 
tiltja, amit mondtam? Ilyen nincs, ez a két fél megállapodásán múlik. A törvény még azt is megengedi, hogy a 
gazdagabb önkormányzatok feladatokat visszavegyenek, és lehetne ilyen irányba is elindulni, de szerintem ez 
megterhelné az önkormányzat költségvetését. Lehet, hogy a törvény által ez akadályba ütközik, de akkor meg azt 
kellene mondani a parlamenti képviselőknek, hogy gyorsan menjenek el – van, aki helikopterrel közlekedik -, és 
egy nap alatt módosítsák a törvényt, mert nem jó.  
 
Kállay Gáborné: Szeretném Pál Tibor figyelmét felhívni az előterjesztés 3. bekezdésére: „az Nkt. 76. §-ban 
meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik”. Itt szó sincs vegyes megoldásról, hanem arról van szó, 
hogy kezdődjenek meg az egyeztetések minden vitás kérdés tisztázására, és előkészítsünk egy olyan 
közszolgáltatási szerződést, amiben bizonyos feladatokat az önkormányzat egy átmeneti időszakban ellát. Erről 
szól ez a határozati javaslat, és csak arról feledkezik el mindenki, hogy ez egy kölcsönös együttműködésről, a 
ferencvárosi gyerekekről és szüleikről szól. A tankerületi központ kiemelt, mert az ország legnagyobb központja, 
és még a szakszolgálatok is ide fognak tartozni, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. A tankerületi 
központok, az intézmények és az önkormányzat egyeztetésén múlik, hogyan tudunk megállapodni, előkészíteni 
egy olyan szerződést, ami vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé. Nem teljesen értem, ami itt most felmerült. 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Baranyi Krisztina képviselő asszony felvetésére válaszolva, miszerint ez a határozati 
javaslat jogi aggályokat vethet fel, álláspontom szerint törvényességi aggályok a határozati javaslattal 
kapcsolatban nincsenek. 
 
Pál Tibor: Módosító javaslatom, hogy a határozati javaslatban a „felkéri a Polgármestert, hogy folytasson 
egyeztetéseket a feladatalapú és költségelvűen finanszírozott szerződés előkészítése érdekében és az 
egyeztetés eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa” szövegrész helyett a 
következő szerepeljen: „felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az oktatás működtetésének 
teljes mértékben való átadása érdekében”. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk Pál Tibor képviselő úr módosító javaslatáról. 
 
326/2016. (X.13.) 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 támogatja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete igazgatójának, a 201/2016. számú 
előterjesztés mellékletét képező, a tankerületi köznevelési intézmények 2017. január 1-től történő átadás-
átvételével és működtetésével kapcsolatos levelében foglalt kezdeményezését, és felkéri a Polgármestert, hogy 
folytasson egyeztetéseket az oktatás működtetésének teljes mértékben való átadása érdekében.” 

(5 igen, 5 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kulpinszky Eleonóra(ÜGYREND): Nem szeretnék hiú reményeket kelteni Pál Tibor képviselő úrban, nemmel 
szerettem volna szavazni. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
327/2016. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete igazgatójának, a 201/2016. számú 
előterjesztés mellékletét képező, a tankerületi köznevelési intézmények 2017. január 1-től történő átadás-
átvételével és működtetésével kapcsolatos levelében foglalt kezdeményezését, és felkéri a Polgármestert, hogy 
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folytasson egyeztetéseket a feladatalapú és költségelvűen finanszírozott szerződés előkészítése érdekében és 
az egyeztetés eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa. 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Holnap 15.00 órakor Madaras József Kossuth-díjas színművész szobrának avatására kerül sor 
a MÁV-Aszódi telepen, a Madaras József téren, díszvendégek: a Madaras család, Balázsovits Lajos Balázs Béla-
díjas színész, rendező, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színész, filmrendező, Koncz Gábor, Sára Sándor. 
Mindenki megkapta a Ferencváros újságot, amiben valamennyi rendezvény megtalálható. Október 21-én 14.00 
órakor az Ferencvárosi Művelődési Központban kerül sor a „Ferencváros ’56 Díj” ünnepélyes átadására, ahol a 
Weöres Sándor Gimnázium diákjaival együtt fogunk ünnepelni. Október 23-án az Ferencvárosi Művelődési 
Központban 10.30 órakor „Ferencvárosi Ádámok és Évák ’56” címmel a ferencvárosi iskolák: Bakáts téri Ének 
Zenei Általános Iskola, a Weöres Sándor Gimnázium és a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola diákjai 
fognak ferencvárosi visszaemlékezésekből színpadi programot előadni. 12.00 órakor a Tompa u. 10. szám előtt 
lesz a Tompa utcai felkelők emlékművének a felavatása, majd 14.00 órakor „Forradalmi pillanatok” címmel a 
Bakáts téren utcai performance a Turay Ida Színház társulatának előadásában, fegyverropogással és korabeli 
járművekkel idézzük meg az 56-os hangulatot, majd ezután kerül sor az ünnepélyes koszorúzásra a Bakáts téri 
emlékműnél. Mindenkit szeretettel várunk. A következő képviselő-testületi ülés 2016. november 10-én lesz. Zárt 
ülést rendelek el.  
 
A 15-18. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 328-334/2016. (X.13.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.36 órakor bezárom.  

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Kállay Gáborné 
alpolgármester 

Dr. Ruzsits Ákos Jenő 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


