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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról

80/2011. (III.30.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
1. az  előterjesztéshez  mellékelt  közszolgáltatási 

szerződés  megkötéséhez  hároméves 
időtartamra  a  MÁV  Szimfonikusok  Zenekar 
Alapítvánnyal,

2. az  előterjesztéshez  mellékelt  közszolgáltatási 
szerződés megkötéséhez hároméves időtartamra 
a  Szemiramisz  Színházi,  Kulturális  és 
Sportrendezvény-szervező  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társasággal,

3. az  előterjesztéshez  mellékelt  közszolgáltatási 
szerződés  megkötéséhez  hároméves 
időtartamra  az  Erdődy  Kamarazenekar 
Alapítvánnyal.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármester  urat  a 
közszolgáltatási szerződések aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármester  urat,  hogy  a  Szemiramisz  Színházi, 
Kulturális  és  Sportrendezvény-szervező  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű Társaság számára 3 millió Ft-t, 
az Erdődy Kamarazenekar  Alapítvány javára 3 millió 
Ft-t  a  költségvetés  általános  tartaléka  (6005. 
költségvetési sor) terhére biztosítani szíveskedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. A 3782. „MÁV Szimfonikus Zenekar” költségvetési 
sorról  2011.  04.  29-én  5.000.000  Ft-ot  kifizettünk,  a 
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

2.  A  3792.  „Szemiramisz  Színházi,  Kulturális  és 
Sportrendezvény-szervező  Nonprofit  Kft.” 
költségvetési  sorról  2011.  04.  29-én 3.000.000  Ft-ot 
kifizettünk,  a  megkötött  közszolgáltatási  szerződés 
alapján.

3.  A  3791.  „Erdődy  Kamarazenekar  Alapítvány” 
költségvetési  sorról  2011.05.03-án  3.000.000  Ft-ot 
kifizettünk,  a  megkötött  közszolgáltatási  szerződés 
alapján.

4./  A  megkötött  szerződés  alapján  a  3792. 
„Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-
szervező  Nonprofit  Kft.”  és  a  3791.  „Erdődy 
Kamarazenekar Alapítvány” költségvetési sorokon a 3-
3  millió  Ft-ot  biztosítottuk  az  5/2011.  sz.  2011.  évi 
költségvetési rendelet módosítási javaslatában.

82/2011. (III.30.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. a 76/2011. sz. előterjesztés alapján elfogadja az 

előterjesztés  mellékleteit  képező,  a  Budapest 
Főváros Önkormányzatával  kötendő Adásvétellel 
Vegyes  Ingatlancsere-Szerződés  módosítás 
tervezetet, valamint a Pénzeszköz Átadás-Átvételi 
Megállapodás módosításának tervezetét, 

2. egyben felhatalmazza a Polgármester urat, hogy 
–  a  Fővárosi  Önkormányzat  által  történő 
elfogadást  követően  –  az  Adásvétellel  Vegyes 
Ingatlancsere-Szerződés  módosítást  és 
Pénzeszköz  Átadás-Átvételi  Megállapodás 
Módosítását aláírja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Tarlós István főpolgármester urat 2011. március 31-én 
kelt  levélben  tájékoztattuk  a  Képviselő-testület 
döntéséről.  Mellékeltük  a  szerződés  módosítás 
tervezetet.

A Fővárosi Önkormányzat nem fogadta el a szerződés 
módosítását,  ezért  javasolja  annak felbontását.  Ezek 
alapján előterjesztés készült a Képviselő-testület 2011. 
július 6-i ülésére. Lásd 159/2011. sz. előterjesztés.
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84/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a  80/2011.  sz.  -  ”A  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Zrt. 
kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme” című 
– előterjesztést napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János

A 80/2/2011. sz. előterjesztésről a Képviselő-testület a 
154/2011. (V.18.) sz. határozatával döntött.

85/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 83/2011. , 83/2/2011. sz. - ”Névhasználati kérelem” 
című – előterjesztéseket napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János

A 83/2011.  sz.  előterjesztésről  a Képviselő-testület  a 
169/2011.  (V.18.)  sz.,  valamint  a  83/2/2011.  sz. 
előterjesztésről  a 170/2011.  (V.18.)  sz.  határozatával 
döntött.

86/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 79/2011.  sz.  - ”Beszámoló a 2010. évi  Ellenőrzési 
terv  végrehajtásáról”  című  –  előterjesztéseket 
napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János

A 79/2011.  sz.  előterjesztésről  a Képviselő-testület  a 
159/2011. (V.18.) sz. határozatával döntött.

91/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. dr. Oszvári István jegyző közszolgálati jogviszonyát 
2011. június 30. napjával a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992.  évi  XXIII.  Törvény 15.§ (2) bekezdés a) 
pontja  alapján,  közös  megegyezéssel  megszüntetni. 
Felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  gondoskodjon  a 
szükséges munkajogi intézkedések megtételéről.
2.  az  előterjesztés  mellékletét  képező  pályázati 
felhívásnak  megfelelő  tartalommal  pályázatot  ír  ki 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzata jegyzői munkakörének betöltésére.
Határidő: 1.: 2011. június 30.

  2.: a pályázat kiírására 2011. április 8.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1.  Dr.  Oszvári  István közszolgálati  jogviszonyának  a 
határozat  szerinti  megszüntetéséhez  szükséges 
munkajogi intézkedéseket megtettük.

2.  A  pályázatot  a  döntésnek  megfelelően 
megjelentettük.

92/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  SEM  IX.  Zrt  felügyelő  bizottság  tagjainak 

számát  3  főről  5  főre  emeli  és  2011.  április  9-től 
2014.  november  9-ig  a  megválasztott  felügyelő-
bizottsági  tagok  mellé  az  alábbi  személyeket 
választja:

1. A nyilvántartási rendszerben átvezetve 2011. április 
8-án. A döntésről az érintetteket értesítettük.
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1. Sajó Ákos
2. Zombory Miklós

2. a  tagok  tiszteletdíját  bruttó  90.000  Ft-ban 
állapítja meg.

3. felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a SEM IX. 
Zrt alapító okirat módosítását aláírja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. A tiszteletdíj a határozat szerint fizetve.

3. Az alapító okiratot az érintettek aláírták.

113/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Csicsergő  Óvoda  (1096  Budapest,  Thaly  K.  u.  38.) 
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
1)  Az alapító Okirat  preambuluma helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a 
Napköziotthonos  Óvoda  elnevezéssel  létesített 
(alapított),  jelenlegi  nevén  Csicsergő  Óvoda  (1096 
Budapest,  Thaly  K.  u.  38.)  számára  –  az  1993.  évi 
LXXIX.  Törvény  37.  §  (5)  bekezdésben,  valamint  a 
1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  90.  §  (1)  bekezdésben 
megjelölt  tartalmi  követelményekre  figyelemmel,  a 
339/1994.  (VIII.  27.)  számú határozattal  megalkotott 
és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 344/2001 (IX. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 
27.) számú, 44/5/2003. (II. 6.) számú, 253/2/2003. (VI. 
19.) számú a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008 
(VI.  04.)  számú,  a  323/2009.  (IX.  02.)  számú,  a 
101/2010. (V. 05.) számú, a ……/2011.(IV. 06.) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján 2011. 
április  6-ai  hatállyal  az alábbi  egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2)  Az  alapító  Okirat  7.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„7. Típusa: Óvoda”
3)  Az  Alapító  Okirat  9.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„9. Ellátandó tevékenységei:
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  Törvény 
alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely  magába 
foglalja az óvodai nevelést.
2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend alapján:
Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
A.Ellátandó alaptevékenysége:
851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása
integrálható
- Érzékszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos

Az  alapító  okirat  a  határozat  szerint  módosítva,  az 
intézménynek megküldve.
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- autista
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és 
súlyos rendellenességével küzd

- halmozottan  hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
fejlesztése

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
B.Vállalkozási tevékenysége: 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves 

költségvetésének  kiadásából  nem  fordíthat 
összeget.”

4)  Az  Alapító  Okirat  11.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény  vezetője  a  jogszabályban  meghatározott 
módon felelős.
Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és 
a  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  (Ámr.) 
betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi  követelményen felüli  tevékenységét  az 
Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és 
a saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
A használatában lévő ingatlanokat  és ingóságokat  – 
alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest 
Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyona  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja, 
bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  Szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó  hányadot  pedig  dologi  költségekre  és 
fejlesztésre fordíthatja.”
Határidő: értelemszerű
Felelős:dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

114/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Ferencvárosi  Nevelési  Tanácsadó  (1097  Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37.) Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint:
1)  Az alapító Okirat  preambuluma helyébe az alábbi 

Az  alapító  okirat  a  határozat  szerint  módosítva,  az 
intézménynek megküldve.
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rendelkezés lép:
„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  - 
Ferencvárosi  Nevelési  Tanácsadó  (1097  Budapest, 
Vágóhíd  u.  35-37.)  számára  -  az  1993.  évi  LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint a 1992. évi 
XXXVIII.  törvény  90.  §  (1)  bekezdésben  megjelölt 
tartalmi  követelményekre  figyelemmel,  a  187/1994. 
(IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 74/1999. 
(II.  23.)  számú,  a  165/2000.  (III.  28.)  számú,  az 
552/2001. (XII. 18.) számú, 348/2003 (X. 02.) számú, 
135/2004.  (IV.  01.)  számú,  185/9/2006.  (VI.  06.) 
számú, a 325/2009. (IX. 02.) számú, a ……/2011. (IV. 
06.)  számú határozatokkal  módosított  alapító okirata 
alapján 2011. április 6-ai hatállyal az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2)  Az  alapító  Okirat  7.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„7. Típusa: Pedagógiai szakszolgáltató intézmény”
3)  Az  Alapító  Okirat  8.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„8. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján 
közfeladata  a  közoktatás,  mely  magába  foglalja  a 
pedagógiai szakszolgáltatást.
2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend alapján:
Szakágazati besorolás: 856000 Oktatást kiegészítő 
tevékenység
A.Ellátandó alaptevékenysége:
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Diagnosztikai,  pszichoterápiai,  egyéni  és  csoportos 
fejlesztő tevékenység
-  Gyermekterápiás  munkacsoport  működtetése 
diagnosztikai és fejlesztő munka
- Diagnosztizálás
- Pszichoterápiás gondozás
-  Egyéni  és  csoportos  sérülés-  specifikus  fejlesztő 
foglalkozás
- Kreatív művészeti csoportfoglalkozás
- Szakmai konzultációk tartása
- Esetmegbeszélő csoportok működtetése
-  Pedagógiai-  pszichológiai  munkacsoport 
működtetése  a  kerület  nevelési  és  oktatási 
intézményeiben  (fejlesztő  pedagógia  és  iskolai 
pszichológiai feladatok ellátására)
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
- Pedagógus továbbképzés (saját szakterületen)
B.Vállalkozási tevékenysége:
856099 Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves 
költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.”
4)  Az  Alapító  Okirat  9.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„9. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
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Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező 
Budapest,  IX.  Vágóhíd  u.  35.  szám  alatti  (38.286/5 
hrsz. alatt felvett) ingatlan egy része: a Vágóhíd u-hoz 
közelebb  álló  épületben  a  földszinten  300  m2,   a 
távolabbi  épületben  280 m2,  és mindazon eszközök, 
amelyeket  a számvitelről  szóló 2000.  évi  C. törvény, 
valamint  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási 
és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól 
szóló  249/2000.  (XII.  24.)  Kormányrendelet  szerinti 
mérleg tartalmaz. „
5)  Az  Alapító  Okirat  10.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény  vezetője  a  jogszabályban  meghatározott 
módon felelős.
Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
a  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  (Ámr.) 
betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi  követelményen felüli  tevékenységét  az 
Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és 
a saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
A  használatában  lévő  ingatlanokat  és  ingóságokat  - 
alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest 
Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyona  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja, 
bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr  szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó  hányadot  pedig  dologi  költségekre  és 
fejlesztésre fordíthatja.”
Határidő: értelemszerű
Felelős:dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

115/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) 
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
1)  Az alapító Okirat  preambuluma helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a 
„Napköziotthonos”  Óvoda  elnevezéssel  létesített 
(alapított),  majd  „Fészek”  Óvoda,  jelenlegi  nevén 

Az  alapító  okirat  a  határozat  szerint  módosítva,  az 
intézménynek megküldve.

7



„Kerekerdő”  Óvoda (1097 Budapest,  Vágóhíd  u.  35-
37.) számára – az 1993. évi LXXIX. Törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint a 1992. évi XXXVIII. Törvény 
90.  §  (1)  bekezdésben  megjelölt  tartalmi 
követelményekre figyelemmel,  a 339/1994.  (VIII.  27.) 
számú  határozattal  megalkotott  és  a  187/1999.  (IV. 
27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. 
(XI.  27.)  számú,  44/6/2003.  (II.  06.)  számú,  a 
135/2004.  (IV.  01.)  számú,  a  185/1/2006.  (VI.  06.) 
számú,  a  185/2.b./2006.  (VI.  06.)  számú,  a 
185/2.c./2006.  (VI.  06.)  számú,  a  214/10/2008.  (VI. 
04.) számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a ….../2011. 
(IV.  06.)  számú  határozatokkal  módosított  alapító 
okirata  alapján  2011.  április  6-ai  hatállyal  az  alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2)  Az  alapító  Okirat  7.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„7. Típusa: Óvoda”
3)  Az  Alapító  Okirat  9.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„9. Az intézmény ellátandó tevékenységei:
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  Törvény 
alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely  magába 
foglalja az óvodai nevelést.
2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend alapján:
Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
A.Ellátandó alaptevékenysége:
851000  Óvodai  nevelés  intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása

integrálható
- értelmi fogyatékos
- testi fogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd 
- különleges étkezést igényel
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd

-  vízhez  szoktatás,  mozgásfejlesztés  az  intézmény 
tanuszodájában 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
B.Vállalkozási tevékenysége: 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves 
költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.”
4)  Az  Alapító  Okirat  10.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
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Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  tulajdonát  képező  Budapest,  IX. 
ker.  Vágóhíd u. 35.  szám alatti  (38.286/5 hrsz.  Alatt 
felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső épület) 1284 m2 

területrészt,  „B”  épületet  (hátulsó  épület)  2556  m2 

területrész,  továbbá  6930  m2  udvart  használ,  és 
mindazon  eszközök,  amelyeket  a  számvitelről  szóló 
2000.  évi  C.  törvény,  valamint  az  államháztartás 
szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési 
kötelezettségének  sajátosságairól  szóló  249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.”
5)  Az  Alapító  Okirat  11.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény  vezetője  a  jogszabályban  meghatározott 
módon felelős.
Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és 
a  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  (Ámr.) 
betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi  követelményen felüli  tevékenységét  az 
Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és 
a saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
A használatában lévő ingatlanokat  és ingóságokat  – 
alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest 
Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyona  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja, 
bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  Szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó  hányadot  pedig  dologi  költségekre  és 
fejlesztésre fordíthatja.”
Határidő: értelemszerű
Felelős:dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

116/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Molnár  Ferenc  Általános  Iskola  (1095  Budapest, 
Mester  u.  19.)  Alapító  Okiratának  módosítását  az 
alábbiak szerint:
1)  Az alapító Okirat  preambuluma helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a  Molnár 
Ferenc  Általános  Iskola  (1095  Budapest,  Mester  u. 

Az alapító okirat a határozat szerint módosítva, az 
intézménynek megküldve
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19.) számára – az 1993. évi LXXIX. Törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint a 1992. évi XXXVIII. Törvény 
90.  §  (1)  bekezdésben  megjelölt  tartalmi 
követelményekre  figyelemmel,  a  187/1994.  (IV.  26.) 
számú határozattal megalkotott és a 272/2/1997. (IX. 
06.) számú, a 316/1999. (VI. 15.) számú, a 138/2001. 
(III.  27.)  számú,  a  44/12/2003.  (II.  06.)  számú,  a 
135/2004.  (IV.  01.)  számú,  a  272/2008.  (VIII.  27.) 
számú, a 273/2008 (VIII. 27.) számú, a 311/2009. (IX. 
02.)  számú,  a  ….../2011.  (IV.  06.)  számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján 2011. 
július  1-jei  hatállyal  az alábbi  egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2)  Az  alapító  Okirat  7.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„7. Típusa: Általános iskola”
3)  Az  Alapító  Okirat  9.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„9. Évfolyamainak száma:
Nappali  rendszerű  nyolcévfolyamos  általános  iskola, 
feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály
- Logopédiai osztály, az első és második évfolyamon 

(2012/2013. tanévtől)”
4)  Az  Alapító  Okirat  10.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„10. Ellátandó tevékenységei:
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  Törvény 
alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely  magába 
foglalja  az  általános  iskolai  nevelést  és  oktatást, 
pedagógiai szakszolgáltatást.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:
Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás
A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000  Alapfokú  oktatás  intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012  Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai 
tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (1-4. 
évfolyam)
852021  Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022  Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai 
tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (5-8. 
évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
-  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók 
képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
- beszédfogyatékos
- autista
- megismerő funkciók organikus okra visszavezethető 
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tartós és súlyos rendellenességével küzd
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- gyógytestnevelés
931102  Sportlétesítmények  működtetése  és 
fejlesztése 
- úszásoktatás  tanköteles  korosztály  számára  (adott 
körzet szerint)
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
B.) Vállalkozási tevékenysége:
856099 Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves 
költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.”
5)  Az  Alapító  Okirat  12.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
„12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény  vezetője  a  jogszabályban  meghatározott 
módon felelős.
 Gazdálkodási  feladatait  az ágazati  irányelvek és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és 
a  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  (Ámr.) 
betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi  követelményen felüli  tevékenységét  az 
Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és 
a saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat  és ingóságokat  – 
alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest 
Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyona  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja, 
bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  Szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó  hányadot  pedig  dologi  költségekre  és 
fejlesztésre fordíthatja.”
Határidő: értelemszerű
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Felelős:dr. Bácskai János polgármester
dr. Oszvári István jegyző

120/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri 
1.) a Polgármester urat szíveskedjen szerződést kötni 
a  FESZ  Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft-vel 
határozatlan  időtartamra,  a  3111.  sz.  költségvetési 
előirányzat  terhére  7.965.000  Ft.  Összegben,  a 
Polgármesteri  Hivatal  dolgozói  részére  az 
előterjesztésben  részletezett  szakmai  tartalmú 
egészségügyi szűrővizsgálat elvégzésére.
2.)  a  Polgármester  urat  szíveskedjen  biztosítani  a 
3111. sz. költségvetési előirányzat emelését 7.965.000 
Ft-tal.
Határidő: 1.: értelemszerű

2.:2011.  évi  költségvetési  rendelet  soron 
következő módosítása.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1.) A szerződést aláírva.

2.)  A  3111.  sz.  költségvetési  sor  előirányzatát  a 
94/2011.  sz.  határozat  alapján  7.965.000  Ft-tal 
megemeltük.

124/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest,  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tisztelettel 
felkéri  a  Fővárosi  Önkormányzatot  és  Budapest 
Főváros XIII. kerület Önkormányzatát, hogy a BÖP Kft 
szétválásának  érdekében  szükséges  döntéseket  a 
szétválás  2011.  június  30-ai  hatállyal  történő 
cégbejegyzéséhez szíveskedjenek meghozni. 
Határidő: 3 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  Fővárosnak  és  a  XIII.  kerületi  Önkormányzatnak 
megküldve.

138/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy  dönt,  hogy  a  Domokos  Alapítvány 
tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja,
2.) a Gazdasági  Bizottság hatáskörét  eseti  jelleggel 
magához vonja és részére a Bp. IX. Vámház krt. 11. 
pince  I.  sz.  alatti  helyiségcsoportot  megszerzési  díj 
fizetése  nélkül,  határozott  időre  2016.  április  30-ig 
szólóan biztosítja,
3.) a  bérleti  díj  mértékét  havi  57.000,-Ft/hó+ÁFA 
összegben  állapítja  meg,  továbbá  úgy  dönt,  hogy 
amennyiben a társasház közgyűlése a közös költség 
emeléséről,  valamint  a  Képviselő-testület  az  FV  Kft. 
kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a 
bérleti díjban érvényesíteni kell.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1.) A Domokos Alapítványt értesítettük a határozatról. 

2-3.)  A  Domokos  Alapítvánnyal  a  bérleti  szerződést 
2011. május 13-án megkötöttük.

139/2011. (IV.06.) sz.
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Határozat
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. hozzájárul a Budapest IX., Ráday u. 31/b fsz. 

I.  szám  alatti,  232  m2  alapterületű  helyiségre 
vonatkozó  peren  kívüli  egyezség  megkötéséhez 
az alábbiak szerint:

a. a  STUDENT  MARKETING  és 
PROMOCIÓS  Kft  részére  helyiség  bérleti 
jogviszonyának  megszüntetéséért  az 
önkormányzat a helyiség birtokbavételét követően 
14.000.000 Ft-ot megfizet, 

b. valamint  a  helyiségre  felhalmozott 
4.629.011  Ft  bérleti  díjtartozást  és  késedelmi 
kamat  összegét  elengedi,  amennyiben  a  kft  az 
egyezség  megkötésével  egyidejűleg  a  tárgyi 
helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az önkormányzatnak átadja,

2. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  peren 
kívüli  egyezséget  a  STUDENT  MARKETING  és 
PROMOCIÓS Kft-vel megkösse, aláírja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A peren kívüli egyezséget a STUDENT MARKETING 
és PROMOCIÓS Kft. jogutódjával (A4C Marketing Kft.) 
2011. május 30-án megkötöttük.

143/2011. (IV.19.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a  3724.  „Közbiztonsági  Közalapítvány  támogatása” 
költségvetési sort 1.000.000,- Ft-tal megemeli a BRFK 
IX.  Kerületi  Rendőrkapitányság  munkatársainak  – 
Rendőrség Napja alkalmából – jutalmazása céljára, az 
általános tartalék terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  3724.  „Közbiztonsági  Közalapítvány  támogatása” 
költségvetési  sor  az  5/2011.  (II.28.)  sz.  rendelet  a 
Ferencvárosi  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséről módosító javaslatába beépítve.
A támogatási szerződést aláírták.

146/2011. (IV.19.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1/ a 2011. évi meghívásos kulturális pályázat keretén 
belül az alábbi táblázatban írtak szerint támogatja az 
alapítványok pályázati programját:
A táblázat megtalálható a jegyzőkönyvben.
2/ a támogatások kifizetése az 5/2011. (II.28.)  2011. 
évi  költségvetési  rendelet  3673.  sz.  „pályázati 
támogatások” költségvetési  sor, ezen célra biztosított 
21.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A támogatási szerződések aláírva.

150/2011. (V.10.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 

A közoktatási megállapodást aláírták.
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Belváros-Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  Kerület 
Önkormányzata  (1051 Budapest,  Erzsébet  tér  4.)  és 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzata  (1092  Budapest,  Bakáts  tér  14.) 
között  kötendő  Közoktatási  Megállapodást,  valamint 
felkéri  a  Polgármester  urat,  a  Közoktatási 
megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

157/2011. (V.18.) sz.
Határozat

1.  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dr.  Nagy 
Hajnalkát  2011.  július  1.  napjától  határozatlan  időre 
kinevezi az önkormányzat jegyzőjének.
2.  A  jegyző  illetményét  bruttó  542.900,-  Ft,  azaz 
ötszáznegyvenkettőezer-kilencszáz  forintban  állapítja 
meg.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1-2.  A  kinevezéssel  kapcsolatos  munkajogi 
intézkedéseket  a  határozatban  foglalt  időpont 
figyelembe vételével megtettük.

159/2011. (V.18.) sz.
Határozat

A Képviselő-testület  a  Budapest  Főváros  IX.  kerület 
Ferencváros  Önkormányzatának  intézményeinél 
(iskolák,  óvodák,  szociális  és egyéb szervezetek)  és 
Polgármester  Hivatalának  szervezeti  egységeinél, 
valamint  Gazdasági  Társaságainál  2010.  évben 
végrehajtott  ellenőrzésekről  készített  éves ellenőrzési 
jelentését  és  beszámolóját  –  79/2011.  számú 
előterjesztés  alapján  –  az  1.  és  2.  sz.  számú 
melléklete  alapján  elfogadja,  és  a  javaslatokkal, 
ajánlásokkal egyetért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A Képviselő-testület döntéséről az érintettek értesítve.

160/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest,  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2010. 

évi  éves  beszámolóját  elfogadja,  és  tudomásul 
veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény -4.548 eFt-
os veszteséget mutat.
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót  a 2010.  évi 
éves  beszámoló  aláírására  és  annak  a 
Cégbíróságon  történő  benyújtására  és 
közzétételére.
b.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2011. 
évi üzleti tervét jóváhagyja.
c.)  Megválasztja  Oláh  Gábor  könyvvizsgálót  (Eng. 
Szám:  MKVK-000081)  a  Ferencvárosi 
Bérleményüzemeltető  Kft.  könyvvizsgálói 

1-5.)  A  határozatban  foglaltak  a  cégbíróságra 
benyújtva,  az  alapító  okirat  módosítása,  valamint  a 
megjelölt könyvvizsgálók megbízása megtörtént.
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feladatainak  ellátására  2011.  június  01-től  2012. 
május  31-ig  50  eFt  +  ÁFA  /hó  díjazással  és 
felhatalmazza  a  Polgármester  urat,  hogy  ennek 
megfelelően  gondoskodjon  az  Alapító  Okirat 
módosításáról,  cégnyilvántartásban  történő 
átvezetéséről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Lászay János ügyvezető igazgató
2. a.) A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 2010. évi éves 

beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 
mérleg szerinti  eredmény 1.093 eFt-os nyereséget 
mutat.
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót  a 2010.  évi 
éves  beszámoló  aláírására  és  annak  a 
Cégbíróságon  történő  benyújtására  és 
közzétételére.
b.)  A  Ferencvárosi  Vagyonkezelő  Kft.  2011.  évi 
üzleti tervét jóváhagyja.
c.)  Megválasztja  Oláh  Gábor  könyvvizsgálót  (Eng. 
Szám:  MKVK-000081)  a  Ferencvárosi 
Vagyonkezelő  Kft.  könyvvizsgálói  feladatainak 
ellátására 2011. június 01-től 2012. május 31-ig 50 
eFt  +  ÁFA  /hó  díjazással  és  felhatalmazza  a 
Polgármester  urat,  hogy  ennek  megfelelően 
gondoskodjon  az  Alapító  Okirat  módosításáról, 
cégnyilvántartásban történő átvezetéséről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Hollósi Miklós ügyvezető igazgató
3. a.)  A  Ferencvárosi  Egészségügyi  Szolgáltató 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi éves 
beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 
mérleg szerinti  eredmény 8.346 eFt-os nyereséget 
mutat.
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót  a 2010.  évi 
éves  beszámoló  aláírására  és  annak  a 
Cégbíróságon  történő  benyújtására  és 
közzétételére.
b.)  A  Ferencvárosi  Egészségügyi  Szolgáltató 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti 
tervét jóváhagyja.
c.)  Megválasztja  Boza István könyvvizsgálót  (Eng. 
Szám:  MKVK-003036)  a  Ferencvárosi 
Egészségügyi  Szolgáltató  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
2011. június 01-től 2012. május 31-ig 170 eFt + ÁFA 
/hó  díjazással,  és  felhatalmazza  a  Polgármester 
urat,  hogy  ennek  megfelelően  gondoskodjon  az 
Alapító  Okirat  módosításáról,  cégnyilvántartásban 
történő átvezetéséről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Kovács József ügyvezető igazgató
4. a.)  A  Ferencvárosi  Parkolási  Kft.  2010.  évi  éves 
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beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 
mérleg szerinti eredmény -3.678 eFt-os veszteséget 
mutat.
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót  a 2010.  évi 
éves  beszámoló  aláírására  és  annak  a 
Cégbíróságon  történő  benyújtására  és 
közzétételére.
b.)  A  Ferencvárosi  Parkolási  Kft.  2011.  évi  üzleti 
tervét jóváhagyja.
c.)  Megválasztja  Boza István könyvvizsgálót  (Eng. 
Szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Parkolási Kft. 
könyvvizsgálói  feladatainak  ellátására  2011.  április 
01-től 2012. május 31-ig 50 eFt + ÁFA /hó díjazással 
és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek 
megfelelően  gondoskodjon  az  Alapító  Okirat 
módosításáról,  cégnyilvántartásban  történő 
átvezetéséről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Hardi Róbert ügyvezető igazgató
5. a.)  A  SEM  IX.  Városfejlesztő  Zrt.  2010.  évi  éves 

beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 
mérleg szerinti  eredmény 5.701 eFt-os nyereséget 
mutat,  a  társaság  ezt  az  összeget  helyezze 
eredménytartalékba.  A kamatozó részvények utáni 
kamat kifizetéséról lemond.
Felhatalmazza  a  vezérigazgatót  a  2010.  évi  éves 
beszámoló  aláírására  és  annak  a  Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére.
b.)  A  SEM IX.  Városfejlesztő  Zrt.  2011.  évi  üzleti 
tervét jóváhagyja.
c.)  Megválasztja  Oláh  Gábor  könyvvizsgálót  (Eng. 
Szám: MKVK-000081) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. 
könyvvizsgálói  feladatainak  ellátására  2011.  június 
01-től  2012.  május  31-ig  150  eFt  +  ÁFA  /hó 
díjazással  és  felhatalmazza  a  Polgármester  urat, 
hogy  ennek  megfelelően  gondoskodjon  az  Alapító 
Okirat  módosításáról,  cégnyilvántartásban  történő 
átvezetéséről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Vörös Attila vezérigazgató
 (14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

161/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  a  Ferencvárosi  Szociális  Foglalkoztató  és  Ellátó 
Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  (FESZOFE 
Kft.)  2010.  évi  éves  beszámolóját  elfogadja  és 
tudomásul  veszi,  hogy  a  mérleg  szerinti  eredmény 
-37674 ezer Ft veszteséget mutat.  Felhatalmazza az 
ügyvezető  igazgatót  a  2010.  évi  éves  beszámoló 

1-4.)  A  határozatban  foglaltak  a  cégbíróságra 
benyújtva,  az  alapító  okirat  módosítása,  valamint  a 
megjelölt könyvvizsgálók megbízása megtörtént.
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aláírására  és  annak  Cégbíróságon  történő 
benyújtására és közzétételére.
2. a FESZOFE Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja.
3. megválasztja 2011. június 01-től 2013. május 31-ig 
Horányiné Vatamány Katalin könyvvizsgálót  az Audit 
Univerzum  Könyvvizsgáló,  Adó  és  Gazdasági 
Tanácsadó  Kft.  ügyvezetőjét  (2083  Solymár, 
Terstyánszky  u.  10.)  a  könyvvizsgálói  feladatok 
ellátására 170 eFt + ÁFA/hó díjazással.
4. elfogadja az Alapító Okirat módosítását a melléklet 
szerint  és  felhatalmazza  a  Polgármester  urat,  hogy 
gondoskodjon  annak  cégbíróságon  történő 
benyújtásáról és átvezetéséről.
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi 
Cégbíróságnál történő bejelentésére 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Sebők Endre ügyvezető 

163/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Ferencvárosi  Gondozó  Szolgálat  Alapító  Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint: 

a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 
Alapító Okiratának módosítása

1. Az Alapító Okirat 4. pontjában a „Működési terület” 
megjelölés  helyébe  „Működési  kör”  megjelölés 
lép.

2. Az Alapító Okirat 5. pontjában a telephelyek, azok 
címének és a helyrajzi számok felsorolása között 
a  „1095  Budapest,  Dandár  u.  28.  Hrsz. 
37864/A/5.” Helyébe a „1095 Budapest, Mester u. 
33-35. Hrsz. 37864/0/A/5.”cím megjelölése kerül. 

3.  Az  Alapító  Okirat  7.  pont  A)  Ellátandó 
alaptevékenységek  felsorolása  között  a  „889922 
házi  segítségnyújtás  kisgyermekes  családoknál” 
szövegrész hatályát veszti,  a „889926 közösségi 
ellátások”  szövegrész  kiegészül   „-  kivéve 
szenvedély betegek alacsonyküszöbű ellátása –” 
szövegrésszel,  a  „889925  támogató 
szolgáltatások”  szövegrész  helyébe  „889921 
támogató  szolgáltatás”  szövegrész,  a  „889921 
étkeztetés” szövegrész helyébe „889921 szociális 
étkeztetés”  szövegrész,  a  „873012  átmeneti 
elhelyezés  biztosító  ellátás”  szövegrész  helyébe 
„873012 időskorúak átmeneti ellátása” szövegrész 
lép.

4.  Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett 
rendelkezései  változatlan  tartalommal 
érvényesek.

5.  Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Budapest, 2011. május 18. 
Dr. Oszvári István   dr. Bácskai János

A  FEGOSZ  egységes  alapító  okirata  aláírva  és  az 
intézmény részére megküldve.
Az adatváltozásról a Magyar Államkincstár értesítve.
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jegyző     polgármester
Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar 
Államkincstárnak történő bejelentésére
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

164/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Ferencvárosi  Egyesített  Bölcsődei  Intézmények 
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 

a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
Alapító Okiratának módosítása

1.  Az  Alapító  Okirat  5.  pontja  kiegészül  „Oktatási 
intézmények  OM  azonosítója:  200570” 
szövegrésszel. 

2. Az Alapító Okirat 6. pontjában a „Működési terület” 
megjelölés  helyébe  „Működési  kör”  megjelölés 
lép.

3.  Az  Alapító  Okirat  8.  pontjában  a  „Fenti 
tevékenységek  egymással  mellérendelten,  a 
komplexitásnak  megfelelően  működnek.  A 
kisegítő-tevékenység  arányainak  felső  határa  a 
szerv  kiadásaiban:  15  %”  szövegrész  hatályát 
veszti. 

4.  Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett 
rendelkezései  változatlan  tartalommal 
érvényesek.

5.  Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Budapest, 2011. május 18. 
dr. Oszvári István      dr. Bácskai János
   jegyző     polgármester
Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar 
Államkincstárnak történő bejelentésére
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

A  FEBI  egységes  alapító  okirata  aláírva  és  az 
intézmény részére megküldve.
Az adatváltozásról a Magyar Államkincstár értesítve.

167/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1)  2011.  szeptember  1-jétől  engedélyezett 

alkalmazotti  létszámot  39  főben,  azaz  25  fő 
pedagógus és 14 fő technikai álláshelyben állapítja 
meg, s egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a 
döntést  a  költségvetés  soron  következő 
módosításakor vegye figyelembe. 
2)  felkéri a Dominó Általános Iskola Igazgatóját, 

hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 
meg.  

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az intézmény értesítve.

169/2011. (V.18.) sz.
Határozat
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Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencváros 
név  használatát  a  Ferencvárosi  Úrhölgyek  Polgári 
Egyesületének működése időtartamára engedélyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az érintett értesítve.

170/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Közösségi  Alapítványnak  a  „ferencvárosi”  név 
használatát  tevékenységének  időtartamára 
engedélyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az érintett értesítve 2011. június 10-én e-
mailben, június 28-án levélben.

171/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 476/2009. (XII.02.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

A határozatok nyilvántartásában átvezetve.

173/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája 

Közbeszerzési  Csoportját  2011.  május  31-től 
megszünteti,  ezzel  egyidejűleg a Pénzügyi  Iroda 
létszámát 38 főről 36 főre csökkenti, a Szervezési 
Iroda  létszámát  37  főről  36  főre  csökkenti,  az 
Oktatási  Kulturális  és  Sport  Iroda  létszámát  19 
főről 20 főre növeli.

2. a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 
2011.  június  1-i  hatállyal  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

a.) Az SZMSZ III.1. pontjának e határozat 1. 
pontjával  érintett  részei  az  alábbiak  szerint 
módosulnak:
„Oktatási Kulturális és Sport Iroda
20 fő”
„Pénzügyi Iroda                                
36 fő
Gondnokság
Költségvetési Csoport
Pénzügyi Csoport 
Számviteli Csoport”
„Szervezési Iroda
36 fő”
b.) Az SZMSZ 6.10.7. pontja hatályát veszti
c.)  az SZMSZ 1.  számú mellékletét  képező 

1-2. A határozatban foglaltak a Polgármesteri  Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatba beépítve.
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szervezeti  ábra  jelen  határozat  mellékletét 
képező szervezeti ábrára módosul.

3. felkéri  a  Jegyző  urat,  hogy  a  Közbeszerzési 
Csoport  megszüntetésével  kapcsolatos 
munkáltatói  intézkedéseket  2011.  május  31-ig 
tegye meg.

4. úgy  dönt,  hogy  az  Önkormányzat 
költségvetésének  1897.  számú,  „SEM  IX  Zrt. 
támogatása” című sorát 10.600.000.-Ft-al növeli a 
3111.  számú  „Polgármesteri  Hivatal  igazgatási 
kiadásai” című sora terhére.

5. felkéri a Polgármester urat, hogy a döntéseket a 
költségvetés  soron  következő  módosításánál 
vegye figyelembe.

6. felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a  helyben 
központosított  közbeszerzésekről  szóló  31/2009. 
(XII.  18.)  számú  önkormányzati  rendelet  és  az 
Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának 
módosítását  a  soron  következő  ülésre  terjessze 
elő. 

Határidő: az 1. és 3. ponthoz: 2011. május 31.
a 2. ponthoz: 2011. június 1.
az  4-5.  ponthoz:  a  költségvetés  soron 

következő módosítása
a 6. ponthoz: a következő testületi ülés

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. A munkáltatói intézkedéseket megtettük.

4.  A  15/2011  (V.23.)  2011.  évi  költségvetési 
rendeletben  a  1897  SEM  IX.  Zrt  támogatása 
költségvetési  sort  a  3111  Polgármesteri  Hivatal 
Igazgatási  kiadások  költségvetési  sor  terhére 
10.600.000 Ft-tal megemeltük.

5. A költségvetés módosításánál figyelembe véve.

6.  A  Képviselő-testület  a  197/2011.  (VI.01.)  sz. 
határozatával a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.
A  helyben  központosított  közbeszerzésekről  szóló 
31/2009.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelet 
módosításának előterjesztésére biztosított határidőt az 
októberi  rendes  ülésre  módosította  a  197/2011. 
(VI.01.) sz. határozat.

174/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budapest 
VII.  kerület  Erzsébetváros  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  által  jóváhagyott  ellátási  szerződést  1  fő 
sajátos  nevelési  igényű  gyermek  Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények sérült csoportjában 
való  ellátására,  egyben  felkéri  Polgármester  urat  az 
ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A Polgármester úr az ellátási szerződést aláírta.

176/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Egyesített 
Szent  István  és  Szent  László  Kórház 
Felügyelőtanácsából  Bézsenyi  Ákost  visszahívja  és 
helyére Budai Bernadettet megválasztja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az érintettet értesítettük.

177/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet 

A döntésről az érintettet értesítettük.
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Felügyelő  Tanácsába  dr.  Takács  István  lemondása 
alapján  2011.  június  1.  napjától  Kirst  Enikőt 
megválasztja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

178/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
szociális,  gyermekvédelmi  és gyermekjóléti  feladatok 
ellátásáról  szóló  2010.  évi  beszámolóját  valamint  a 
benne  meghatározott  feladatokat,  egyben  felkéri  a 
Polgármester  urat,  hogy  a  beszámolót  2011.  május 
31-ig  küldje  meg  Budapest  Főváros 
Kormányhivatalához.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Budapest  Főváros  Kormányhivatalához  2011.  május 
31-én  megküldtük  szociális,  gyermekvédelmi  és 
gyermekjóléti  feladatok  ellátásáról  szóló  2010.  évi 
beszámolóját.

196/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
FESZOFE  Kft-vel  kötendő  mellékelt  támogatási 
szerződést  és  felhatalmazza  a  Polgármester  urat  a 
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A támogatási szerződés megkötve.

198/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.)  hozzájárul  a  Karaván  Művészeti  Alapítvánnyal 
2009.  május  14-én kötött  közszolgáltatási  szerződés 
melléklet szerinti módosításához.
2.)  felhatalmazza  a  Humán  Ügyek  Bizottságát  a 
közszolgáltatási  szerződés  5.  pontjában  foglaltak 
tartalmának  2012-től  történő,  a  tárgyévi 
költségvetésben meghatározott támogatás összegétől 
függő évenkénti módosítására.
Határidő: 1. pont: 30 nap

2. pont: értelemszerű
Felelős: 1. pont: dr. Bácskai János polgármester

2.  pont:  Illyés  Miklós  Humán  Ügyek 
Bizottságának elnöke

1-2. A közszolgáltatási szerződés módosítása 2011. 
június 15-én aláírva.

199/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az  Éjszakai  Színházat  –  a  NEFMI  VI.  kategóriában 
nyilvántartásba  vett  független  színházak 
tevékenységének  támogatására  kiírt  pályázatán 
történő indulás érdekében - szakmailag és erkölcsileg 

A  támogató  nyilatkozatot  polgármester  úr  aláírta, 
melyet a szervezet számára megküldtünk.
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támogatja,  amelyet  ajánlás  formájában  juttat 
kifejezésre.  Felhatalmazza  a  Polgármester  urat  a 
mellékelt ajánlás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

200/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) hozzájárul  a Távközlési  Zenei  Alapítvánnyal 

2007.  november  25-én  kötött  közszolgáltatási 
szerződés melléklet szerinti módosításához.

2.) felhatalmazza  a  Polgármester  urat,  hogy  a 
szerződés módosítását aláírja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A szerződés aláírva.

203/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja, 
hogy  az  Alapító  okirat  7.  pontjának  tartalma  az 
alábbiak szerint módosul a Budapest IX. Haller u. 27.  
(38266/4. hrsz) alapterülete 18380 m2-ről 17919 m2-
re,  a  Ferencvárosi  Helytörténeti  Gyűjtemény  (36825 
hrsz)  alapterülete  2697  m2-ről  430  m2-re,  a 
Pinceszínház helyrajzi száma 37011-ről 37011/A/3-ra. 
Továbbá kiegészül a Pinceszínház a díszletraktárával, 
amely 37011/A/9  hrsz. 234 m2”.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A módosítás az alapító okiratban átvezetve.

207/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011.  II.  félévi 
munkatervét  –  a  127/2011.  számú  előterjesztés 
alapján – elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  munkatervet  az  illetékes  irodavezetőknek,  és  a 
gazdasági  társaságoknak  továbbítottuk,  valamint  a 
honlapon megjelentettük.

209/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Főplébánia (1092 Budapest,  Bakáts t. 13.) részére a 
ferencvárosi kötődés láthatóvá tétele céljára egy darab 
90x150  cm-es,  poliészter  (filmnyomott)  anyagból 
készült, Ferencváros címerével ellátott zászló állandó 
használatát, határozatlan időre engedélyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A Ferencvárosi  Plébánia  a  döntésről  értesítve  2011. 
június 9-én.

Budapest, 2011. június 29.

dr. Oszvári István h.
jegyző
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dr. Ördögh Brigitta s.k.
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