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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 
 

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

2016. november 17-én 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, Jancsó Andrea Katalin, Dr. 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. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, 
Dr. Hosszú Károly aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné Dr. Lévai Éva, Dr. Bánfi Réka, Berner József, Bucsai Tímea, Geier Róbert, Halmai 
András, Janitz Gergő, Kovács Henriett, Madár Éva, Puháné Bándi Ágota, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs 
Balázs, Talapka Gergő, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Györgyi, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, 
Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vörös Attila – FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-
felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 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, Kerek András – 
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgató-helyettese, Dobos Béla – Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. vezető jogtanácsosa, Csonka Gyula – nemzetiségi 
tanácsadó, Veres László – sajtófőnök, Kvacskay Károly, Ferenczy Lászlóné, Hidasi Gábor, Péter Lajos, Szőke 
Levente külsős bizottsági tagok, Török Tamás. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, és vendégeinket. Elnézést 
kérek a „csúszásért”. Jó figyelmeztetés ez arra, hogy ha rendkívüli bizottsági ülést tartanak, ne itt vagy korábban 
kezdjék el, mivel nem tudhatjuk, hogy egy jó bizottsági ülés, még jobban felkészült kollégákkal milyen vitát tud 
kiváltani, ezáltal feltartja a Képviselő-testület munkáját. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel 
határozatképes, az ülést 15.12 órakor megnyitom. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele, javaslata?  
 
Baranyi Krisztina(ÜGYREND): Javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a 230/2016. sz. – 
”Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról” című – előterjesztést, mert 
ezzel kapcsolatban számos kérdés merült fel bennem, és gondolom, hogy más képviselőkben is. Szeretnék erről 
információkat kapni, és vitát folytatni. 
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Dr. Bácskai János: Javaslom, hogy a zárt ülést megelőzően, 20. napirendi pontként tárgyaljuk. Kérem, hogy 
szavazzunk Baranyi Krisztina ügyrendi javaslatáról, miszerint a Képviselő-testület vegye fel napirendjére a 
230/2016. sz. – ”Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról” című – 
előterjesztést. 
 
344/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230/2016. sz. – 
”Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról” című – előterjesztést 20. 
napirendi pontként napirendjére veszi.  
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
345/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési 
Szabályzatának megalkotására 

225/2016., 225/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
2./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(egyfordulóban) 

226/2016., 226/2/2016. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására 

231/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

190/2/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ A Budapest IX. Illatos u. 3-5. (hrsz.: 38207/9) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye 

210/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
6./ A Budapest IX. Balázs Béla u. 23. (hrsz.: 37712) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye 

211/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
7./ A FEV IX. Zrt. részére helyiség bérbeadása 

212/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
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8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017. nevelési év 
munkaterveinek véleményezése 

222/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
9./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára 
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére 
 224/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
10./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából 

215/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
11./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötött ellátási 
szerződés megkötésére 

214/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
12./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok 
ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

216/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
13./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek 
bölcsődei ellátása ügyében  

228/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

      Zombory Miklós alpolgármester 
 
14./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2016. pályázat benyújtására 

229/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
15./ Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére 

227/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet  
igazgatója 

 
16./ Interpelláció 

217/2016., 217/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Pál Tibor és Baranyi Krisztina képviselő 

 
17./ Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására 

221/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 

 
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

209/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./ R.F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a 67/2016 (09.29) közter hiv. számú polgármesteri döntés ellen 

220/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető 
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20./ Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról  
230/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

208/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

207/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté, a VVKB elnöke 

 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 

223/2016., 223/2-3/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

      Kállay Gáborné alpolgármester 
(16 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési 
Szabályzatának megalkotására 

225/2016., 225/2/216. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Intzoglu István képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Pál Tibor: Ez a napirend olyan, amire „simán rá lehetne bólintani”, mert annyira szakmai. Kétszer volt már a 
Képviselő-testület előtt, és mind a kétszer „próbálkozást tettem” arra, hogy némi veszélyre felhívjam a 
figyelmüket és esetleg módosítsunk az előterjesztésen. Most ismét megpróbálom: néhány elemet emelek ki a 
jelzett problémákból. Az egyik, amikor azt kértem, hogy a helyi védettség esetében lévő épületeket vegyük ki 
most a rendeletből. Tudom, és értem is az eljárást, hogy majd később a helyi védettségi rendeletünkből kell 
kivenni, csak szeretném jelezni, hogy ha már most a keretszabályozási tervben úgy jelöljük meg, hogy a helyi 
védettséget levehetjük róla, akkor már „elindult az úton”, és bármikor le lehet venni a védettséget, mert egyszer 
már „rábólintottunk”. Az Üllői út 83., 85., 87. szám alatti épületeket megnéztem, ez egy kora eklektikus házsor, 
palotaépület, gyönyörű terasszal, a Viola utca és a Thaly Kálmán utca közötti szakaszon. Ha benne hagyjuk a 
rendeletben, hogy ezeket a házakat levesszük a védettségről, akkor később már csak arról vitatkozunk, hogy 
mikor történjen ez meg. Ezért javaslom, hogy ezeket, illetve a Sobieski utca 5. szám alatti házat is vegyük ki a 
mostani rendeletből. A Sobieski utca egy régi házsor, az egészet egyben volna érdemes felújítani. Tudom, hogy 
ma nincs pénz, és ha az az irány, hogy mindent adjunk el, és a piac számára kedvezzünk, akkor ez érthető. A 
kompromisszum részemről az, hogy a Telepy utca 2/c. szám alatti házat el tudom fogadni, mert már a mellette 
lévő épületek mind újak. Itt vannak nálam a képek az épületekről, érdemes lenne megnézni. Szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a városkép védelme nagyon nehéz dolog, vannak, akik szeretnének újat alkotni. Felolvasom a 
rendelet 12.§ (1) és (2) bekezdését, és mondok pár példát, ami ezzel ellentétes. „(1) Új épület elhelyezésénél, 
meglévő épület emelet ráépítésénél vizsgálni kell a kialakuló új épülettömeg és tetőidom látványát az épület 
láthatósága szerint a határoló főutakról a tervezett épülettömeg, illetve tetőidom városképi illeszkedése 
érdekében.” Jelzem, hogy a Verdi Hotel-ről nehezen tudom elképzelni, hogy beleilleszkedjen a városképbe. 
„(2) Épület közterület felé néző homlokzati síkjából a közterület felé kiálló erkély, tagozat, bármely építészeti elem 
csak a meglévő homlokzati architektúrához illeszkedő módon alakítható ki és alakítható át; ezen homlokzati 
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elemek szélességét és a közterület felé való kinyúlás mértékét az épületen már meglévő homlokzati elemekkel 
azonos minőséggel, azok rendszerébe illesztetten, igazodóan kell meghatározni.” 
Azt szeretném érzékeltetni, hogy van itt veszély, olyan értéket akarunk most „megsemmisítés irányába tolni”, 
amire azt mondom, hogy nem helyes. Kérem, fogadják el, hogy az Üllői út 83., 85., 87. szám, és a Sobieski utca 
5. szám alatti épületekről ne vegyük le a védettséget, mert ez nem helyes, és az lesz a vége, amit ma látunk. Van 
erre más példa is: az Üllői út 99. szám alatti ház kapcsán még nincs döntés, de ott is komoly viták várhatóak az 
épület arculatával kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy az Üllői út arculata ennek a szövegnek megfelelően 
alakuljon. Ha ezt elfogadjuk, akkor nem lehet azt is elfogadni, hogy ezekről az épületekről levesszük a 
védettséget. 
 
Dr. Bácskai János: Nem kevés részben egyetértve Képviselő úr felszólalásával, érdekes „jelenség”, hogy még a 
kinevezését sem kapta meg, már pályamódosítást fogok javasolni: városképvédemi tanácsnoknak fogom 
javasolni. Az Üllői út 99. szám alatti épület esetében lehet, hogy én is kezdeményezni fogom a megfelelő 
fórumnál, hogy adott építészek „ámokfutását” a politika milyen mértékben és fórumokon tudja megfékezni. Ez 
nem arról szól, hogy én szeretném eldönteni, milyenek legyenek a házak, de „mindennek van határa”. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésen 
tárgyalta a rendelet második fordulóját, és pár kérdés tisztázása után elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára. 
 
Baranyi Krisztina: Nagyon sajnálom, hogy nem lehetett jelen a teljes Képviselő-testület a tegnapi, illetve mai 
bizottsági ülésen. Kicsit megterhelő kétszer-háromszor elmondani ugyanazt, de továbbra is amellett szeretnék 
érvelni, hogy most ne alkossuk meg ezt a rendeletet. Meghallgathattuk, hogy az Állami Főépítész véleménye 
miatt módosítanunk kell majd a rendeletet, ha kész lesznek a megfelelő végrehajtási rendeletek a felsőbb 
szabályozásokban. Ha nem fogadjuk el, 2018. év végéig van lehetőség, hogy megalkossuk ezt a rendeletet, és 
akkor nem kellene újra módosítani, illetve a védettség tekintetében a korábbi rendeletünk maradna érvényben, 
ami alapján ezeknek a házaknak a védettsége is megmaradna, és lenne időnk jobban megfontolni. Nem tudom 
miért ilyen sietős – erre nem kaptam választ – így „áterőltetni” ennek az építési szabályzatnak az elfogadását. 
Továbbra is azt mondom, hogy várjuk meg a hivatalos utat, amíg az Állami Főépítész észrevételei szerint is be 
lehet fejezni ezt a rendeletet, és csak utána fogadjuk el. 
 
Dr. Bácskai János: Csak tudnám konkrétan, hogy Képviselő asszony miről beszél! Az utolsó mondata azt a 
látszatot kelti, mintha valamit a „hivatalos úttal szemben” tennénk. Remélem ez nem így van. 
 
Szűcs Balázs: Biztosíthatom a Képviselő-testületet, hogy a Kerületi Építési Szabályzat esetében is teljes 
mértékben a „hivatalos utat tesszük meg”. Egy folyamatosan változó jogszabályi környezetben különösen delikát 
kérdés, hogy egy rendeletet mikor lehet befejezni. Ha a Parlament megszűnne, és többet nem törvénykezne, 
akkor tekinthetnénk úgy, hogy készen van egy rendelet. Mivel folyamatosan jelennek meg új rendeletek, új 
törvények, ezért természetesen mi is folyamatosan adaptálódunk az újabb kihívásokhoz, környezeti 
követelményekhez. 2016 novemberében a legjobb tudásunk szerint készítettük el a Kerületi Építési Szabályzatot, 
és az Állami Főépítész csatolt záróvéleménye szerint is maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak, 
tehát nem látom akadályát a rendelet elfogadásának. Felhívom a figyelmet arra, hogy a védett épületekre 
vonatkozó szakmai javaslatok, az alátámasztó munkarészből származó részek, a tömb, mind-mind a második 
fordulóra is változatlan formában szerepelnek, azok módosítására eddig javaslat nem érkezett, tehát a végső 
záró véleményezésre is ebben a formában került megküldésre az Állami Főépítésznek. Ezen védettségi 
besorolások módosítására ez a rendelet nem hivatott, arra majd a megszületendő új településképről szóló helyi 
rendeletünk lesz hivatott gondoskodni. A kétségeket eloszlatva: a Képviselő-testület bőven lesz még abban a 
helyzetben, hogy a védettségek megtartásáról, esetleges törléséről a későbbiekben döntsön. Jelen Kerületi 
Építési Szabályzat nem tartalmaz semmiféle rendelkezést a védettségi fokozatok változására vonatkozóan, 
csupán egy szakmai alátámasztó rész van benne, de ezzel szemben is dönthet a Képviselő-testület az új 
településképről szóló rendelet megalkotásánál. Addig az Üllői úti, illetve a Sobieski János utcai épületek továbbra 
is teljes mértékben „élvezik” a védettséget, tehát a rájuk vonatkozó eltérő Kerületi Építési Szabályzatok csak 
akkor lennének alkalmazhatóak, ha a településképről szóló rendeletben a Képviselő-testület kimondaná, hogy a 
továbbiakban nem védett épületek, tehát a további megfontolásra bőven van még idő. Sajnos bizonytalan, hogy a 
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kormányrendelet végrehajtó utasításai mikor fognak „napvilágra kerülni”, tehát én nem tartom elsietettnek ezt a 
lehetőséget. Mindenki nyugodtan gyűjtögessen további címeket, amiket fel- vagy levenni szeretne erről a listáról.  
Az illeszkedés a meglévő eklektikus városképhez - a Tervtanáccsal megerősítve - Polgármester úr kezében 
kellően „biztos kezekben van”, tehát nem hiszem, hogy bármelyik épület esetében a Polgármester akaratával 
ellentétben megépülhetne ház. Szakmai érvekkel alátámasztva, a településképi bejelentésről, illetve 
véleményezésről szóló rendeletünk maximálisan biztosítja az önkormányzat akaratának érvényesítését. 
 
Dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 225/2/2016. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 5 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendeletét Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-
FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt 
terület) Kerületi Építési Szabályzatáról. 
 
 
2./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (egyfordulóban) 

226/2016., 226/2/2016. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kiosztásra került a 226/2/2016. sz. – ”Módosító javaslat a 226/2016. számú előterjesztéshez” 
című előterjesztés, ami a mentességre vonatkozó szabályok pontosításáról szól. Kérdezem az előterjesztőt, 
kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 226/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
346/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a talajterhelési 
díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló …./2016.(…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezetet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 226/2016., 226/2/2016. számú előterjesztések 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja a 26/2016. (XI.22.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
szabályok megállapításáról. 
 
 
3./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására 

231/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
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Baranyi Krisztina: Ez egy nagyon „érzékeny” téma. Ha nem híresült volna el 25 év alatt a tanácsnoki rendszer 
úgy, mint a politikai osztogatás legbevettebb formája az önkormányzati szinteken, még azt is mondhatnánk, hogy 
nincs baj. Ha kompetens embereket értelmes feladattal bíznak meg normálisan működő önkormányzatoknál, ahol 
hosszútávú stratégiai döntéseket - minden politikai oldalt bevonva - hoznak meg, egyeztetéseket folytatnak, 
konstruktívan folyik a kerületért a munka, akkor talán ez elképzelhető lenne. Ez az előterjesztés három tökéletes 
alibi pozíciót tartalmaz, kettőre konkrétan önkormányzati bizottság van, ami ugyanezzel a feladattal foglalkozik. A 
feladatok légből kapottak, és szeretném, ha Polgármester úr ezeket megindokolná. Az elmúlt 25 év politikai 
szocializációja a nagykoalíció irányába mutatott, ez most is tetten érhető. Nem tudom, hogy ez kinek jó, ki kérte, 
ki döntötte el, de méltatlan arra az egy FIDESZ-es képviselőre nézve is, aki két ellenzéki mellett egy ilyet elvállal. 
Úgy gondolom, hogy ez olyan dolgokig vezethet, ami senkinek nem tesz jót, a vezetésnek is kárt okoz. Voltak 
már példák az elmúlt 25 évben ilyen fajta nagykoalíciókra, sehol nem lett jó vége.  
 
Dr. Bácskai János: Azt gondolom, hogy a hozzászólásában megindokolta ennek az előterjesztésnek a 
jogosságát: „kompetens embereket értelmes feladattal bíznak meg normálisan működő önkormányzatoknál”. A 
többit nehezen tudom értelmezni. Elég „rosszízű” ez az „elmúlt 25 évezés” konkrétumok nélkül. Ha Ön is 
jelentkezett volna ezekre a pozíciókra, akkor is ugyanezt mondta volna? 
 
Baranyi Krisztina: Nem jelentkeztem ilyen pozícióra. 
 
Görgényi Máté: Nyilván most már óvatosabb, hiszen a lakás esetében észrevette, hogy a kormányzóerő tud 
szociálisan érzékeny és politikamentes is lenni. Nyilván most már nem jelentkezne ilyen pozícióra. 
 
Pál Tibor: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést. Nagyon sajnálom, de 
az életkoromból adódóan sok mindenre emlékszem. Vannak Ferencvárosban ennek hagyományai: ellenzéki 
alpolgármestereket - főállásban, illetve társadalmi állásban - választottunk, amikor az önkormányzatnak 
szívemhez közelebbi felállása volt, hogy azt a típusú konszenzust, együttműködést próbáljuk létrehozni, ami a 
kerületet szolgálja. Nem gondolom, hogy megalkuvás lett volna, kimondottan szakmai ügyek mentén történt, de 
ha valaki a hátam mögötti táblákat végignézi, akkor láthatja a neveket is. 
 
Baranyi Krisztina: Úgy gondolom, hogy a következő SZMSZ módosítás is – mint az eddigiek – valamilyen 
MSZP pozíciót hoz, valószínűleg már Pál Tibor képviselőtársam alpolgármesterségéről fog szólni.  
 
Dr. Bácskai János: Képviselő asszony nem először – remélhetőleg utoljára – úgy szól hozzá egy kérdéshez, 
hogy prejudikál. Egy napot sem vár, hogy esetleg kiderüljön, hogy a kinevezendő képviselők munkája elérhet egy 
szintet, megüthet egy mércét, esélyt sem ad arra, hogy bizonyíthassanak. Azt gondolom, hogy ez önmagáért 
beszél. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 231/2016. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
347/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló …./2016.(…….) sz. önkormányzati rendelet-
tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 231/2016. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 2 nem, 2 
tartózkodás mellett megalkotja a 27/2016. (XI.22.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 231/2016. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
348/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet 52/A.§-a alapján, 2016. december 01-i nappal 
-József Attila-lakótelep városrészi tanácsnoknak Intzoglu István önkormányzati képviselőt,  
-Közbiztonságért felelős tanácsnoknak Pál Tibor önkormányzati képviselőt, 
-Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak Dr. Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselőt választja 
meg. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (II. forduló) 

190/2/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: Csak apróbb változások vannak az eredeti, első fordulós előterjesztéshez képest. A Gazdasági 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 190/2/2016. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 5 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja a 28/2016. (XI.22.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosításáról. 
 
 
5./ A Budapest IX. Illatos u. 3-5. (hrsz.: 38207/9) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye 

210/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mezey István: A Gazdasági Bizottság az „általunk elképzelt ár” és az egyetlen megajánlott ár közti jelentős 
különbség miatt nem javasolja eladásra a telket ezen az értéken. Ezt egyhangúan támogatta a bizottság. 
 
Dr. Bácskai János: Az „általunk elképzelt ár” nem hivatalos kifejezés volt.  
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Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
349/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bp. IX., 
Illatos u. 3-5. (hrsz.: 38207/9) sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 2016. október 12. – 2016. 
november 3. között kiírt pályázatra benyújtott vételi ajánlatot nem fogadja el, és a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ A Budapest IX. Balázs Béla u. 23. (hrsz.: 37712) szám alatti ingatlan elidegenítésének ügye 

211/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: A határozati javaslat 2. pontját kérem kiegészíteni, hogy a Képviselő-testület a legmagasabb 
árajánlatot tevő „MANDARINO Ingatlanberuházó Kft. által tett nettó 330 000 000 Ft vételár ajánlatot és az általa 
tett fizetési feltételeket elfogadja, és a MANDARINO Ingatlanberuházó Kft-t nyertesnek nyilvánítja”. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2016. számú előterjesztés kiegészített 
határozati javaslatáról. 
 
350/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Bp. IX., Balázs Béla u. 23. (hrsz: 37712) szám alatti telek tulajdonjogának megszerzésére kiírt pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja. 
2./ a MANDARINO Ingatlanberuházó Kft. által tett nettó 330.000.000 Ft vételár ajánlatot és az általa tett fizetési 
feltételeket elfogadja, és a MANDARINO Ingatlanberuházó Kft-t nyertesnek nyilvánítja. 
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a pályázati nyertessel egyeztesse, és az 
egyeztetés során a szükségszerű, és a pályázati/ajánlati elemeket nem érintő változtatásokat átvezesse, a 
nyertessel az adásvételi szerződést megkösse és aláírja. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)  
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ A FEV IX. Zrt. részére helyiség bérbeadása 

212/2016. 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 212/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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351/2016. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bp. IX. 
Lónyay u. 19. fszt. II. sz. alatti, 80,75 m2 alapterületű, utcai bejáratú helyiségcsoportot 2016. december 1-től 
kezdődően, határozatlan időre a FEV IX. Zrt. részére megszerzési díj és bérleti díj fizetése nélkül bérbe adja. 
Határidő: 30 nap   
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017. 
nevelési év munkaterveinek véleményezése 

222/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A termen végignézve több mint 10 pedagógust látok, de nem mindenki az. Ezért elmondom, 
hogy a nevelési oktatási intézményekben kötelező az előző évi beszámoló és a következő évi munkaterv 
elfogadtatása. Az előző évet alapul véve úgy érzem, hogy mindegyik áttekinthető, tömör, taglalt, teljeskörű 
tájékoztatást ad, „jó szívvel” el lehet fogadni. Az óvodai munkaközösségek vezetőinek volt egy értekezletük, ahol 
megtárgyalták az idei év tervét, hiszen tanítási évről van szó, ami szeptemberben kezdődik. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy fogadja el a beszámolókat. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta a nagyon részletes beszámolókat és 
munkaterveket. Egy dolgot kért a bizottság, és a Hivatal megígérte, hogy a decemberi ülésre az összegző 
tájékoztatót megkapjuk. Ez a jövőre nézve fontos dolog, hogy kell-e új óvodát építeni, milyen lehetőségek 
vannak. A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
352/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a./ elfogadja a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
b./ elfogadja a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
c./ elfogadja a Ferencvárosi Epres Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. sz. 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 
d./ elfogadja a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
e./ elfogadja a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. 
f./ elfogadja a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. sz. 
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. 
g./ elfogadja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. 
h./ elfogadja a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. 
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i./ elfogadja a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2015/2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a 222/2016. 
sz. előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
a./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 
11. számú melléklete szerinti tartalommal. 
b./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 12. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
c./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 13. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
d./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 
14. számú melléklete szerinti tartalommal. 
e./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 
15. számú melléklete szerinti tartalommal. 
f./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 16. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
g./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 
17. számú melléklete szerinti tartalommal. 
h./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 18. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
i./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2016/2017. évi munkatervét a 222/2016. sz. előterjesztés 19. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők 
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére 
 224/2016. 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 224/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
353/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a 224/2016. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
megállapodás megkötéséhez. 
Határidő: 2016. november 17.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy Ferencváros Önkormányzatának adott évi költségvetés 3201. önkormányzat 
szakmai feladatok sorának terhére a 224/2016. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megállapodás 
aláírásáról gondoskodni szíveskedjen. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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10./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából 
215/2016. 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 215/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
354/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek támogatott lakhatására a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, szakosított ellátást, mint önként vállalt feladatot továbbra is ellátja, ennek biztosítása érdekében 
jóváhagyja és megköti a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a 215/2016. számú előterjesztés 
mellékletét képező ellátási szerződést, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 215/2016. számú előterjesztés első számú mellékletében szereplő 
ellátási szerződés szerinti azonos tartalommal 2017. január 1. - 2019. december 31-ig szóló időtartamra 
megkösse a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a támogatott lakhatásra vonatkozó ellátási 
szerződést. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
11./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában 
kötött ellátási szerződés megkötésére 

214/2016. 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 214/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
355/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést köt a Moravcsik 
Alapítvánnyal a 214/2016. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak 
aláírására.  
Határidő: 2016. november 17.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési fedezet biztosításáról gondoskodjon a szolgáltatási ellenérték 
megfizetése érdekében. 
Határidő: 2016. december 15. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Fröhlich Péter jelezte, hogy igennel szeretett volna szavazni. 
 
 
12./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok 
ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

216/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta az 
előterjesztést. Az előterjesztésben elírás történt, a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság fogja a 
pályázatokat előzetesen véleményezni, és nem az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság. 
 
Pál Tibor: A pályázati kiírás szövegében jól olvastam, hogy költségvetési intézmény vezetésére keresünk 
személyt? Nem áll szándékunkban a közeljövőben ezt az egész konglomerátumot átszervezni? Ha egy 
költségvetési intézmény élére keresünk embert, az egy más típusú karizmát, felkészültséget igényel, mint ha egy 
szervezet átalakítására vagy egy piaci orientáltságú cég élére keresünk személyt. Akkor, ha jól értem, akkor ez 
marad továbbra is költségvetési intézmény. 
 
Kállay Gáborné: Igen, költségvetési intézmény élére keresünk igazgatót. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
356/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői 
pályázatot a 216/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat 
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
-Ódor Katalin, szakértő (közművelődés), a Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatója, 
-Gábor Ilona, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, aki egyben a Magyar Népművelők Egyesületének 
elnökségi tagja, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója, 
-Várhalmi András, szakértő (közművelődés), a Budapesti Népművelők Egyesületének ügyvezető elnöke, 
-a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 
tagjainak (a Közalkalmazotti Tanács által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott 
pályázat összegben határozza meg. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. 
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos 
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében  

228/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm, nem. 
 
Zombory Miklós: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 228/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
357/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 228/2016. számú előterjesztés mellékletét képező ellátási 
szerződést köt a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben 5 fő szigetszentmiklósi illetőségű sajátos 
nevelési igényű gyermek nappali ellátására, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
  Zombory Miklós alpolgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
14./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2016. pályázat benyújtására 

229/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúan támogatta az előterjesztést.  
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 229/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
358/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 című pályázat „A) jelű program Városrehabilitáció 
keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása” című pályázata tekintetében 
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a./ pályázatot nyújt be „Bakáts-projekt” címmel és vállalja, hogy a b) pontban felsorolt ingatlanokat a projekt 
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, és a pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 
éven át működteti. 
b./ tulajdonosi hozzájárulását adja a Bakáts tér (HRSZ 36930/2), Bakáts utca (HRSZ 36946, 37018, 37096), 
Tompa utca Bakáts tér és Ferenc körút közti rész (HRSZ 36889), Ráday utca Bakáts utca és Boráros tér közti 
rész (HRSZ 36931), valamint a Bakáts tér 9. fsz. I. (HRSZ 36888/0/A/2) a pályázat keretében történő felújítására. 
c./ nyertes pályázat esetén költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges legfeljebb bruttó 300 millió 
forintos önrészt. 
d./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket és 
jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(17 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
 
15./ Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére 

227/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-
felügyelet igazgatója 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Rimovszki Tamás: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
egyhangúan támogatta az előterjesztést.  
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 227/2016. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
359/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. 
kerület, Balázs Béla utca 25. szám alatti épület felújítása okán ideiglenesen a Balázs Béla utca 28/B. épületre 
helyezett kamera helyszínét az alábbiak szerint jóváhagyja:  
-104. számú kamera: Budapest IX. kerület, Balázs Béla utca és Márton utca kereszteződése (Balázs Béla utca 
28/B.) 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
16./ Interpelláció 

217/2016., 217/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Pál Tibor és Baranyi Krisztina képviselő 

 
217/2016. sz. előterjesztés 
 
Baranyi Krisztina: Azért interpelláltam, mert Polgármester úr az előző ülésen nem volt jelen, és szeretném a 
személyes válaszait is megkapni ezekre a kérdésekre.  
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Dr. Bácskai János: Kihasználom azt a lehetőséget, hogy 15 napon belül írásban megküldöm Képviselő 
asszonynak a választ, illetve a következő ülésen a Képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról. 
 
217/2/2017. sz. előterjesztés 
 
Dr. Bácskai János: Az SZMSZ-ből idézek: „Az interpellálót az írásbeli előterjesztés mellett a szóbeli kiegészítés 
joga is megilleti, melynek ideje legfeljebb 3 perc.”  
 
Pál Tibor: Nem fogom kihasználni a 3 percet, csak egy dolgot kérdezek. Megteszi-e Polgármester úr, hogy ezt a 
problémát - mint fővárosi képviselőnk – interpellálja a Fővárosi Közgyűlés előtt? Gondolom, hogy az eredményről 
majd kapunk tájékoztatást.  
 
Dr. Bácskai János: Igen, de interpellációban nem gondolkodom. Képviselő úr interpellációját elküldöm a 
címzettnek és nyilvánosságra hozom a választ, a következő ülésen remélhetőleg erről is fogunk tudni dönteni. 
Bár az kérdés, hogy a címzett válasza miképpen lesz az én válaszom, és erről szavaz-e a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
17./ Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására 

221/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Baranyi Krisztina: Az előző előterjesztésemben szereplő javaslatokra nagyrészt azt a választ kaptam, hogy 
folyamatban vannak, „éppen csinálják”, „már kitalálták”, „meglesz minden”. Ezek egy részére tettem fel 
kérdéseket az interpellációmban, de nagyon boldog leszek, ha kikerülnek a táblák, lesz parkőrzés, illetve 
térfigyelő kamerák minden olyan közparkban és játszótéren, ahol erre szükség van. Ebben az előterjesztésben 
azt szeretném elérni, hogy a FESZOFE Kft. közszolgáltatási szerződésében meglévő hiányosságok, „lyukak 
betömésével” számon kérhető módon tudja az önkormányzat a rendszeres-, hétvégi takarítást, azonnali 
feladatmegoldást ellenőrizni. Ha ezeket elfogadjuk, lesz egy számon kérhető módja a FESZOFE Kft. 
munkájának, és minden bizonnyal sokkal tisztább, élhetőbb lesz a kerület. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, hozzászólás nem volt, a Képviselő asszony kérte, hogy a határozati javaslatokról egyesével 
szavazzunk. Az 1. és 6. határozati javaslatot a bizottság elfogadta, a többi határozati javaslatot nem támogatta. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, hogy itt is egyenként szavazzon a képviselő-testület a határozati javaslatokról. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
360/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy azon 
közterületeken, melyek a vendéglátás és szórakozóhelyek működése kapcsán érintettek, hétvégeken is 
szükséges a közterületek takarítása, kukák ürítése, valamint a szelektív hulladéklerakók körüli területek napi 
takarítása. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(16 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
361/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
az egyéni képviselők, a FESZOFE Nonprofit Kft., a Közterület-felügyelet és az illetékes iroda bevonásával az 1. 
pontban foglalt területek kijelöléséről gondoskodjon.” 

(3 igen, 7 nem, 6 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
362/2016. (XI.17.) 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 jóváhagyja a 
FESZOE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 2016. december 1-től történő módosítását. az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint.” 

(4 igen, 9 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 4. határozati 
javaslatáról. 
 
363/2016. (XI.17.) 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 jóváhagyja a 
FESZOE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításának fedezetére 2016. évben 2 millió forint + 
ÁFA, azaz 2,54 millió forint többletforrást biztosít a FESZOFE Nonprofit Kft. részére az általános tartalék terhére.”  

(3 igen, 7 nem, 6 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 5. határozati 
javaslatáról. 
 
364/2016. (XI.17.) 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, felkéri a 
Polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt forrás költségvetésen történő átvezetésről a költségvetés soron 
következő módosításakor gondoskodjon.” 

(3 igen, 8 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
Intzoglu István képviselő visszajött az ülésterembe. 
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Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 6. határozati 
javaslatáról. 
 
365/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
az FKF Zrt-vel folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a hulladéklerakással kiemelten érintett 
területeken évente több alkalommal kerüljön sor lomtalanításra, veszélyes hulladék átvételére. Az egyeztetések 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 7. határozati 
javaslatáról. 
 
366/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért egy olyan, a 
FESZOFE Nonprofit Kft. és a Közterület-felügyelet együttműködésével megvalósítandó akcióval, melynek keretei 
között havonta egyszer előre meghatározott helyeken és meghirdetett időpontokban a ferencvárosi illetőségű 
személyek feleslegessé vált berendezési tárgyaikat/lomjaikat lerakhatják ellenőrzött módon.” 

(4 igen, 9 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2016. számú előterjesztés 8. határozati 
javaslatáról. 
 
367/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7. pontban foglaltak 
megvalósítására a 2017. évi költségvetésben 6 millió forintot biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy a fedezet 
2017. évi költségvetésbe történő beépítésről gondoskodjon.” 

(8 igen, 4 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Bácskai János: Izgalmas ez, mert sok mindent ki lehet abból találni, hogy ki hogyan szavazott. 
 
 
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

209/2016. 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 209/2016. számú előterjesztés normatív 
határozati javaslatáról. 
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368/2016. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. december 27. napjától 
2016. december 30. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 209/2016. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
369/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a Jegyzőt a 
szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 
tájékoztassa. 
Határidő: 2016. december 5. 
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
19./ R.F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a 67/2016 (09.29) közter hiv. számú polgármesteri döntés ellen 

220/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szili Adrián: Köszönöm, nem. 
 
Dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2016. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
370/2016. (XI.17.) sz. 

Határozat 
A Képviselő-testület az R.F. 2004 Bt. (székhelye: 1093 Budapest, Pipa utca 4.) kérelmének nem ad helyt, a 
67/2016 (09.29) közter számú polgármesteri döntést helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
20./ Tájékoztató a Vízisport utca 60. sz. alatti ingatlan (hrsz: 3184121) megvásárlásáról  

230/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Vörös Attila: Köszönöm, nem. 
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Baranyi Krisztina: Volt szó erről a telekről korábban is, és Polgármester úr elmondta, hogy szeretné, ha a 
kerület egy ilyen Duna-parti ingatlannal rendelkezne. Ez egy kifejezetten nonprofit közösségi cél, amire 
elkülönítettünk a költségvetésben100 millió forintot, amit a legutóbbi szeptemberi módosításkor kivettünk. 
Hogyan vehet az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság egy telket Képviselő-testület 
felhatalmazása nélkül úgy, hogy 27 millió forinttal többet fizet érte, mint amire szándék volt? Egyébként 88 millió 
forintért volt meghirdetve. Honnan volt erre forrása? Ha jól tudom, saját bevétellel, saját felhasználható 
pénzeszközökkel a FEV IX. Zrt. nem rendelkezik, nyilván csak spekulálni tudok. Valószínűleg az önkormányzat 
nem vonta el a Ráday-Lónyay utcai telek értékesítéséből származó pénzt, azt gondatlanul a FEV IX. Zrt-nél 
hagyta. Ha már egy korábbi ügylet miatt beapportálta ezt a telket, és ez meghiúsult, már akkor vissza kellett 
volna vennie, vagy a most beérkező vételárat magához kellett volna vonnia az önkormányzatnak. Mi történt a 
fennmaradó pénzzel, ami a Ráday-Lónyay telek értékesítésből származott? Miből akarja felújítani és 
hasznosítani a FEV IX. Zrt. ezt a telket, vagy felépítményt akar építeni rá? Mi a szándéka ezzel? Nem tudom, 
hogy a cég Alapító Okiratában benne van-e, hogy bizonyos értékhatár feletti ügyleteket csak tulajdonosi 
jóváhagyással tehet. Nem volt arra terv, hogy mit kezd az önkormányzat a Ráday-Lónyay telek árával, 
lehetséges, hogy a Képviselő-testület felhatalmazásával más célra kívánta volna felhasználni, nem pedig egy 
Duna-parti ingatlan vásárlására. Meg lett pontosan, nagyon körültekintően nézve az ingatlan helyzete? A 
tulajdonos, akitől megvették, nem egy „jól csengő” név. Nincs-e egyéb kötelezettségvállalás ezen a telken? Saját 
praxisomból gondolok például ártalmatlanítási kötelezettségre vagy másra. Ha megvalósul ez a beruházás, és a 
FEV IX. Zrt. megvalósítja a felépítését, akkor ez milyen konstrukció lesz? Visszabérli az önkormányzat, és úgy 
hasznosítja? Nyilván ez nem egy profitorientált vállalkozás lesz, hanem gyerekek táboroztatását fogjuk itt 
végezni. Miért nem csatolták az adás-vételi szerződést a tájékoztatóhoz? Miért nem lehet megnézni? Mitől 
városfejlesztés az, hogy egy másik kerületben valósul meg egy ilyen adás-vétel? Erre hol terjed ki a 
szerződésben a felhatalmazásuk? Ha Polgármester úr is tudott róla, akkor miért nem kíséreltek meg összehívni 
egy rendkívüli képviselő-testületi ülést ennek az eldöntésére? Most nem látták szükségét egy 127 millió forintos 
ügylethez ennek összehívását. Ez egy augusztusi történet, miért novemberben kerül a Képviselő-testület elé? 
 
Dr. Bácskai János: Szeretném jelezni, hogy egy percnél kevesebb ideje maradt Képviselő asszonynak, azzal a 
„jóindulattal” együtt, hogy összevontuk a kétszer három perces hozzászólási időt. Tehát még egyszer egy 
percben tud hozzászólni. 
 
Vörös Attila: Szabályosan történt a megvétel. Az Alapító Okirat felhatalmaz minket, és egy felszámolási 
eljárásban vettük meg, ami szintén törvények által szabályozott eljárás. Teljesen áttekinthető a folyamat. 
Természetesen a Ráday-Lónyay telek eladásából vettük meg, és a tulajdonos még nem vonta el tőlünk ezt a 
forrást. A felújítás során szintén ez a forrás állna rendelkezésre, amennyiben ehhez a tulajdonos hozzájárul. Ez 
egy teljesen áttekinthető „történet”, amennyiben bejön hozzánk a Képviselő asszony, közérdekű adatszolgáltatás 
tekintetében az adás-vételi szerződést is meg tudjuk mutatni. Ez egy felszámolási eljárásból megvásárolt 
ingatlan, ennek megfelelően szabályozott körülmények között sikerült kifejezetten jó áron megvásárolni. A 
megbízási szerződésünkben is felhatalmazásunk van, ami kifejezetten kitér arra, hogy ingatlanfejlesztési 
projekteket tudunk végrehajtani, ennek megfelelően is jártunk el. Az igazgatóságunk meghozta a megfelelő 
döntést, és amikor perfektuálódott a szerződés, illetve amikor a múlt héten „birtokba kerültünk”, egyből hoztuk a 
tájékoztatót, hogy a tulajdonost tájékoztassuk arról, hogy sikeres felszámolásban jó áron tudtunk egy ingatlant 
megvásárolni. 
 
Baranyi Krisztina: Továbbra is úgy gondolom, hogy arról képviselő-testületi döntést kellett volna hozni, hogy az 
önkormányzat mire akarja felhasználni a Ráday-Lónyay telek értékesítéséből befolyt összeget. Nem tudom ezt 
ingatlanfejlesztő projektnek értelmezni, hiszen gyerekek táboroztatására szolgáló célt szolgál, semmi 
„keresnivalója” nincs a FEV IX. Zrt-nél. 
 
Dr. Bácskai János: Baranyi képviselő asszonynak teljesen mindegy hogy adunk vagy veszünk, „keresi a tűt a 
szénakazalban”. 
 
Kállay Gáborné: 2016. november 27-én Advent első vasárnapján gyertyagyújtás lesz 15.30 órakor a József 
Attila-lakótelepen. Kerényi Lajos plébános úr és Sajó Ákos önkormányzati képviselő fogja meggyújtani az első 
gyertyát, és a Napfény Óvoda és az Epreserdő Óvoda óvodásai fognak műsort adni. 16.30 órakor a Bakáts téren 
lesz a gyertyagyújtás, Szabon Gábor plébános úr és dr. Bácskai János polgármester úr fogja meggyújtani az első 
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gyertyát, és a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium diákjai adják a műsort. A Bakáts tér 1. szám alatti 
Házasságkötő teremben 17.00 órakor a „Batyu Színház” előadása lesz, az „Ezüsterdő lakói” című gyerekeknek 
szóló darabot lehet megnézni. 2016. november 30-án 19.30 órakor a MŰPA-ban, a Bartók teremben lesz egy 
nagyon szép koncert, a „Magnificat Leánykar” adventi koncertjére kerül sor. 2016. december 4-én szintén 
gyertyagyújtások lesznek az említett időpontokban, és a „Kerület Napja” a Bálnában 19.00 órakor, amit a 9.TV 
élőben fog közvetíteni. 2016. december 11-én ismételt gyertyagyújtára, és 17.00 órakor Eperjes Károly adventi 
műsorára kerül sor a Házasságkötő teremben. Az Erdődy Kamarazenekarnak lesz szintén adventi koncertje a 
BMC-ben december 17-én 19.00 órakor, amire jegyek igényelhetők Gorócz Helgánál. A Szent Kereszt 
Plébániában az Ádám Jenő Zenekarnak lesz Vivaldi koncertje, és december 18-án, Advent utolsó vasárnapján, a 
gyertyagyújtás után, a Házasságkötő teremben a Failoni Kamarazenekar koncertje lesz látható. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
Görgényi Máté képviselő kiment az ülésteremből. 
 
A 21-23. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 371-382/2016. (XI.17.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.25 órakor bezárom.  

 
k.m.f. 
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