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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselőtestület által hozott határozatok végrehajtásáról

306/2010. (XI.03.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Ferencvárosi Parkolási Kft. részére biztosított iroda 
helyiségben  végrehajtott  szükségszerű  felújítások  – 
2,332.487.-Ft+ÁFA főösszegét  a  kft.  2011.  évi  üzleti 
tervében elismeri, és azt megtéríti.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Az  üzleti  terv  elfogadásáról  a  Képviselőtestület  a 
160/2011. (V.18.) sz. határozatával döntött.

2011. 04. 08-án a 4415. „Lakás és helyiség felújítás” 
költségvetési sorról a 2.915.609 Ft-ot kifizettük.

334/2010. (XII.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. 2010. január 01-től az Új Út Szociális Egyesülettel 
kötött  ellátási  szerződés  8.  pontjában  a  szolgáltatás 
ellenértékét 345.00,-Ft-ra módosítja.
2. felkéri a Polgármester Urat, hogy 2010-től az éves 
költségvetés 3586. során az Új Út Szociális Egyesület 
költségvetési  előirányzatát  345.000,-Ft-ban  állapítsa 
meg. 
Határidő: 30 nap az ellátási szerződés aláírására és a 
2010. évi költségvetés módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1.  Az  ellátási  szerződés  2010.  december  1.  napján 
aláírva. 

2.  A  Képviselőtestület  334/2010.  (  XII.01.)  számú 
határozata  alapján  2010.  január  01.  napjától  évente 
345.000,Ft ban határozták meg az ellátási összeget.

349/2010. (XII.15.) sz.
Határozat

1./  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) egyetért a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 
Átalakulásával  kapcsolatos,  az  előterjesztésben 
meghatározott  vagyonmegosztási  elvekkel. 
Felhatalmazza a Polgármester urat, hogy az elfogadott 
vagyonmegosztási  elvek  keretein  belül  a  végleges 
vagyonmegosztási  javaslaton  alapuló  szerződést 
elfogadja és aláírja.
b) felhatalmazza Mezey István tulajdonosi képviselőt, 
hogy  az  átalakulás  előkészítésével  kapcsolatos 
döntéseket a taggyűlésen meghozza.
c) módosítja a 282/2010. (IX.30.) számú határozat 3. 
pontja  szerinti  vagyonmérleg  tervezet  fordulónapját 
2010. december 31-re.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Mezey István képviselő
2./  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
BÖP Kft-vel 2007. április 1. napján kötött haszonbérleti 
szerződés  módosításához  az  előterjesztéshez 
mellékelt  szerződés  szerinti  tartalommal. 
Felhatalmazza  a  Polgármester  urat  a  szerződés 
aláírására.

1./ a) A szerződést 2011.február 25-én küldte meg a 
BÖP  Kft,  melyről  a  Képviselőtestület  a  123/2011. 
(IV.06.) sz. határozatával döntött.

b)  A  BÖP  Kft  2011.  január  12-i  taggyűlésén  a 
tulajdonosi képviselő a határozat szerint szavazott. 

c)  A  határozatok  nyilvántartásában  a  módosítás 
átvezetve.  A BÖP Kft  a vagyonmérleget  a határozat 
szerint készíti, melyről a Képviselőtestület a 123/2011. 
(IV.06.) sz. határozatával döntött.

2.) A szerződés 2010. december 28-án aláírva. 

2



Határidő: 2010. december 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

353/2010. (XII.15.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy a Ferencvárosi közterület-felügyelet 
létszámát 11 főről 42 főre megemeli.
Felkéri  a  Jegyző urat,  hogy  a  Hivatal  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatát  az  előterjesztésnek 
megfelelően  módosítsa,  és  terjessze  a  Képviselő-
testület elé.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Oszvári István jegyző
2.)  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a  239/2010. 
számú  előterjesztésben  foglaltak  megvalósításához 
szükséges  pénzügyi  fedezetet  a  2011.  évi 
költségvetés  3125.  ”közterület-felügyelet”  sorába 
állítsa be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) úgy dönt, hogy a 37.638/A/3. hrsz-ú, természetben 
a Budapest, IX., Ferenc tér 4. fsz. 2. szám alatt lévő 
137,44  m2  alapterületű  utcai  bejáratú 
helyiségcsoportot  2011.  január  1-től  kezdődően, 
határozatlan időre a közterület-felügyelet  elhelyezése 
céljából – megszerzési díj és bérleti díj fizetése nélkül 
biztosítja.
Felkéri  a  Jegyző  urat,  hogy  a  helyiség  felújítási 
önkormányzati költségvetési sor terhére, a IX., Ferenc 
tér  4.  fsz.  2.  szám  alatti  helyiségcsoportot  a 
tevékenységnek  megfelelő  kialakításához  szükséges 
legfeljebb  bruttó  4  millió  Ft  +  ÁFA  összeg  erejéig 
felújíttassa, mellyel a FESZOFE Nonprofit  Kft-t bízza 
meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Oszvári István jegyző
4)  felkéri  a  Jegyző  urat,  hogy  a  parkőrség 
létrehozásakor  beszerzett  tárgyi  eszközök,  „zöld 
szám”  közterület-felügyelet  általi  használatba  vétele 
érdekében  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  FESZOFE 
Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Oszvári István jegyző
5.) a FESZOFE Nonprofit Kft. Székhelyét a Budapest, 
Ferenc  tér  4.  szám  alatti  címről  1097  Budapest, 
Gubacsi út 89. szám alatti címre módosítja.
Felhatalmazza  a  Polgármester  urat  az  alapító  okirat 
módosításának  aláírására  és  felkéri  az  adatváltozás 
cégbíróságnak történő bejelentésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1.) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról a Képviselőtestület a 109/2011. (IV.06.) 
sz. határozatával döntött.

2.) Az 5/2011. sz. 2011. évi költségvetési rendeletben 
a  3125.  „Közterület  felügyelet”  költségvetési  soron 
145.875  e  Ft  szerepel.  A  239/2010.  sz. 
előterjesztésben  foglaltak  alapján  a  személyi 
juttatásokat  72.638  e  Ft-tal,  a  munkaadói  járulékot 
19.612 e Ft-tal megnöveltük.

3.) Az átköltöztetés 2011. január 31-én megtörtént.
Az ingatlant a Hivatal használatában álló helyiségként 
tartjuk nyilván.

A  Pénzügyi  Irodára  a  szerződés  megérkezett, 
4.943.750 Ft összegben a lekötés megtörtént a 4415. 
„Lakás  és  helyiség  felújítás”  költségvetési  soron.  A 
számla ellenértékét 2011. május 16-án kifizettük.

4.) A „zöld szám” nem a FESZOFE Kft. tulajdona volt, 
a  tulajdonos  (Bohus  Bt.)  a  számot  elvitte.  Új  „zöld 
szám” igénylésére nem került sor.

5.)  Az  Alapító  Okirat  módosítása  a  Cégbíróságnak 
benyújtva. 

63/2011. (III.02.) sz.
Határozat
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Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja, 
hogy 2011-től az óvodások nyári napközbeni ellátása 
a  Ferencvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott 
Óvodákban,  -  a  nyári  nyitvatartási  rendnek 
megfelelően – történjen,  a  Csillebérci  Szabadidő-  és 
Ifjúsági  Központ  Szolgáltató  Kft-vel  (1121  Budapest, 
Konkoly  Thege  u.  21.)  2011-től  új  szerződés  nem 
köthető. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

A határozat  értelmében a nyári  napközbeni  ellátásra 
koncepció készült  programtervvel  és költségvetéssel. 
A  Képviselő-testület  döntéséről  az  érintetteket 
értesítettük.

73/2011. (III.02.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Jegyző  urat,  hogy  a  sportcélú  támogatást  hirdesse 
meg úgy,  hogy  a  támogatás  odaítéléséről  a  Humán 
Ügyek  Bizottsága  legkésőbb  2011.  március  31-ig 
döntsön.
Határidő : 2011. március 31.
Felelős: dr. Oszvári István jegyző, HÜB 

Az újonnan elfogadott 12/2011.(IV.11.) számú rendelet 
6.  §  (3).  valamint  a  9.  §  (1)  bekezdései  alapján  a 
Humán Ügyek Bizottsága a kerületi  sport  utánpótlás 
nevelés  támogatására  pályázatot  hirdetett.  A  HÜB 
127/2011. (IV. 19.) sz. határozatában az Sz-234/2011. 
sz.  előterjesztés  alapján  elfogadta  a  kerületi  sport 
utánpótlás  nevelés  támogatására  kiírt  pályázati 
felhívást,  és  engedélyezte  annak  kihirdetését.  A 
pályázati  felhívásra  határidőben  4  szervezet  nyújtott 
be  pályázatot. A  szerződéskötés  és  a  támogatási 
összeg átutalása megtörtént.

95/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
1./  a  Polgármester  urat,  hogy  a  900  millió  forint 
államilag  kamattámogatott  fejlesztési  célú  hitel 
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárást folytassa 
le. 
2./  a  Polgármester  urat,  hogy  az  önkormányzat 
számlavezető  bank  választására  vonatkozó 
közbeszerzési eljárást folytassa le.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János 

1./ A közbeszerzési eljárás lebonyolítva.

2./  A  900  milliós  felújítási  hitel  közbeszerzését  az 
ERSTE bank nyerte el, az összeget a banktól  2011. 
augusztus 03-án lehívtuk.

121/2011. (IV.06.) sz.
Határozat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. jóváhagyja  a  90/2011.  számú  előterjesztést 
és az annak mellékletében foglalt, a SEM IX. 
Városfejlesztő Zrt. és a Budapest Főváros IX. 
kerület  Ferencváros  Önkormányzata  között 
megkötendő  új  megbízási  szerződés 
tervezetét,

2. felhatalmazza  a  polgármestert  a  fent 
meghatározott szerződés aláírására,

3. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  közfeladatellátás 
kiszervezése  tárgyában  készítse  elő  a 
polgármesteri  hivatal  szervezeti  struktúra 
átalakítására  javaslatát  és  terjessze  elő  a 
soron következő képviselő-testületi ülésre.

1-2.  Az  Önkormányzat  és  a  SEM  IX.  Zrt.  közötti 
szerződés megkötve.

3. A Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  struktúrájáról  a 
Képviselőtestület a 173/2011. (V.18.) sz. határozatával 
döntött.
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Határidő: 1, 2: értelemszerű
3: 2011. május 4.

Felelős: 1, 2: dr. Bácskai János polgármester
3: dr. Oszvári István jegyző

145/2011. (IV.19.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. hozzájárul  a  Budapest  IX.,  Csarnok  tér 

37054/21helyrajzi  számú,  1513  m2  alapterületű 
ingatlanra  –  az  ingatlan-nyilvántartásban  2011. 
december  31-ig  bejegyzett  –  visszavásárlási  jog 
törléséhez.

2. felhatalmazza  a  Polgármester  urat,  hogy  a 
101/2/2011.  sz.  előterjesztés  mellékletét  képező 
ingatlan  adásvételi  szerződés-módosítást  -  a 
beruházás  megvalósítására  vonatkozó  ütemterv 
Gazdasági Bizottság általi elfogadását követően - a 
BEDORI  Investment  Szolgáltató  Kft-vel  megkösse, 
aláírja.

3. felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a  megállapodás 
mindkét  fél  által  történő  aláírását  követően 
intézkedjen  a  Fővárosi  Földhivatalnál  a  Budapest 
IX., Csarnok tér 37054/21helyrajzi számú, 1513 m2 
alapterületű  ingatlanra  bejegyzett  visszavásárlási 
jog törlése iránt.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1./ A visszavásárlási jog törölve.

2./  A  Gazdasági  Bizottság  a  Kft.  által  megküldött 
ütemtervről a GB 196/2011. (V.17.) sz. határozatával 
döntött.  Az  adásvételi  szerződésmódosítást  mindkét 
fél aláírta 2011. június 30-án.

3. A Földhivatalhoz benyújtva.

150/2011. (V.10.) sz.
Határozat

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

A közoktatási megállapodást aláírták.

165/2011. (V.18.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola 
és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
1)  Az alapító Okirat  preambuluma helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  az 
Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel 
létesített  (alapított),  jelenlegi  nevén  Telepy 

Az  alapító  okirat  a  határozat  szerint  módosítva,  az 
intézménynek megküldve.
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Károly  Testnevelés  Szakosított  Általános 
Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy 
u. 17.) 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  272/14/1997. 
(IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 
138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 
06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 
135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) 
számú,  a  125/2008.  (IV.  09.)  számú,  a 
274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 
02.)  számú,  a  ……/2011.  (V.  ….)  számú 
határozatokkal  módosított  alapító  okirata 
alapján  2011.  július  1-jei  hatállyal  az  alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki.”

2)  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-, a 
középiskolai nevelést és oktatást.

     2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend 
alapján:

TEAOR szám: 8520 Alapfokú oktatás
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)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852012 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
852022 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853000 Középfokú oktatás 
intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi 
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oktatás (9-12/13. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
(9-12/13. évfolyam)
(szakosított tantervű testnevelés oktatás)

- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók 
képességkibontakoztató 
felkészítés

A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- értelmi fogyatékos
- autista
- megismerő funkciók vagy a 

viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra 
visszavezethető  tartós  és 
súlyos  rendellenességével 
küzd

valamint
- megismerő funkciók vagy a 

viselkedés  fejlődésének 
organikus okra vissza nem 
vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd

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
855917  Középiskolai,  szakiskolai 
tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, 
szakiskolai tanulók 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
821900  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatás

A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves 
költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget. 
3) Az alapító okirat e módosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal érvényesek.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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dr. Oszvári István jegyző
179/2011. (V.18.) sz.

Határozat
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) a Szent Rafael Caritas Alapítvány tevékenységét 

közérdekűnek nyilvánítja,
2.) a Gazdasági Bizottság hatáskörét  eseti  jelleggel 

elvonja  és  a  Szent  Rafael  Caritas  Alapítvány 
részére a Bp. IX., Balázs Béla u. 13. földszint I. 
sz. alatti, 43 m2 alapterület helyiséget 
a. megszerzési  díj  fizetése  nélkül, 

határozott  időre  2016.  május  31-ig  szólóan 
biztosítja,

b. a  bérlet  díj  mértékét  havi  2.500,-
Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá 
úgy  dönt,  hogy  amennyiben  a  Képviselő-
testület  az  FV  Kft.  kezelési  díjának 
emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti 
díjban érvényesíteni kell,

c. továbbá  a  4415  számú 
önkormányzati  költségvetési  sor  terhére 
biztosítja  helyiség  helyreállításához 
szükséges bruttó 2.700.000 Ft összeget.

3.) az  Országos  Szövetség  a  Daganatos  és 
Leukémiás Gyermekekért nevű szervezet részére 
a  Bp.  IX.  Haller  u.  26.  földszint  IV.  sz.  alatti 
helyiségcsoportot 
d. megszerzési  díj  fizetése  nélkül,  határozott 

időre 2016. május 31-ig szólóan biztosítja,
e. a bérlet díj mértékét havi 21.000,-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: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1-2.) A Szent Rafael Caritas Alapítványt a Képviselő-
testület  döntéséről  2011.  május 31-én értesítettük.  A 
helyiség helyreállítása megtörtént. A bérleti szerződést 
2011. július 14-én megkötöttük.

3.)  Az  Országos  Szövetség  a  Daganatos  és 
Leukémiás  Gyermekekért  nevű szervezettel  a  bérleti 
szerződést 2011. június 08-án megkötöttük.

181/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az  126/2011.  sz.  -  ”Magánút  elnevezése”  című  – 
előterjesztést napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A 126/2011. sz. előterjesztésről  a Képviselőtestület  a 
218/2011. (VII.06.) sz. határozatával döntött.

197/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy  dönt,  hogy  a  126/2005.(III.29)  sz. 

határozatával  elfogadott,  a  188/2006.(VI.06.  ),  a 
313/2006.(XI.07), a 150/2007. (VI.06.) és 139/2009.
(V.06.) sz. határozataival módosított Közbeszerzési 

A  közbeszerzési  szabályzat  kiadmányozása  a 
képviselő-testületi  ülést követően megtörtént, arról az 
Irodavezetők  tájékoztatást  kaptak,  és  a  hálózaton  is 
elérhetővé lett  téve.  A közbeszerzések  az elfogadott 
közbeszerzési szabályzat szerint történnek.
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szabályzatát  2011.  június  01-ével  hatályon  kívül 
helyezi  és  helyette  ettől  az  időponttól  az 
előterjesztéshez  mellékelt,  az elhangzottak  szerinti 
módosított Közbeszerzési Szabályzatot hagyja jóvá.

2. úgy  dönt,  hogy  a  173/2011.  (V.18.)  számú 
határozat  6.  pontjában  a  helyben  központosított 
közbeszerzésekről  szóló 31/2009. (XII.  18.)  számú 
önkormányzati  rendelet  módosításának 
előterjesztésére  biztosított  határidőt  az  októberi 
rendes ülés időpontjára módosítja.

Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
211/2011. (VI.01.) sz.

Határozat
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a 
BÖP Kft. taggyűlésének, hogy Tornai Istvánt válassza 
meg a BÖP Kft. Felügyelő Bizottságába 2014. október 
31-ig.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Mezey István tulajdonosi képviselő

2011.  június 10-én a taggyűlést  megtartották,  Tornai 
Istvánt a Felügyelő Bizottságba megválasztották.

212/2011. (VII.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a 152/2011. sz.  - 
”Ferencvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
közterületek  használatáról  szóló  20/1996.  (IV.26.) 
rendelet  módosítása”  című  –  előterjesztést 
napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  rendeletmódosításról  új  előterjesztés  készült 
(176/2011.).  A  rendelet  kifüggesztéséről  a 
Képviselőtestület  a  236/2011.  (VII.15.)  sz. 
határozatával döntött. 

213/2011. (VII.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a 164/2011. sz.  - 
”Ferencváros  kártya”  című  –  előterjesztést 
napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A Városkártyáról  új  előterjesztés készült  (177/2011.), 
melyről  a  Képviselőtestület  a  245/2011.  sz. 
határozatával döntött.

218/2011. (VII.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja 
az  UNIX  AUTÓ  Kft.  kérelmét  a  38226/17  helyrajzi 
számú magánút elnevezésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az érintettet értesítettük.

219/2011. (VII.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ hozzájárul a Mester Corner Kft-vel a 38021/8 hrsz-
ú  területen  építendő  közhasználat  céljára  átadott  út 
kiépítéséről  szóló  előszerződés  mellékelt  tartalmú 

1-3./ Az előszerződések aláírva.
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módosításhoz.
2./ hozzájárul a Nanette City Home Kft-vel a 38021/13 
hrsz-ú területen építendő közhasználat céljára átadott 
út  kiépítéséről  szóló  előszerződés  mellékelt  tartalmú 
módosításhoz, mely által a Nanette City Home Kft. a 
jelenlegi  építési  engedélyben  foglaltnál  710  m2-el 
nagyobb össz bruttó szintterületet építhet a KSZT és 
az építési engedély módosítását követően.
3./  felhatalmazza  a  Polgármester  urat  a  döntése 
alapján  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt előszerződések aláírására.
Határidő: 1. és 2. pont: értelemszerű 

3. pont: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

222/2011. (VII.06.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Budapest 
Főváros  Kormányhivatala  30BP-565/3/2011.  számú 
törvényességi észrevételével egyetért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  Kormányhivatal  a  Képviselő-testület  döntéséről 
2011. július 12-én kelt levéllel értesítve.

226/2011. (VII.06.)
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  153/2011. 
sz.  előterjesztés  alapján  a  kerületi  sport  utánpótlás 
nevelés  támogatására  szolgáló,  3622.  számú 
költségvetési sorról az FTC Kosárlabda Alapítványt 5 
millió Ft összeggel támogatja és felkéri a Polgármester 
urat a vonatkozó támogatási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Az  FTC  Kosárlabda  Alapítvány  részére  a  3622-es 
költségvetési sor terhére az 5 millió forintot 2011. július 
14-én átutaltunk.

230/2011. (VII.06.)
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Dr. Ráday-Pesthy Pál Frigyes részére a Bp. IX. Ráday 
u. 39. I. 24. sz. alatti 1,5 szoba, összkomfortos, 61,81 
m2 alapterületű lakás piaci alapon, határozatlan időre 
–  3  havi  bérleti  díjnak  megfelelő  óvadék  befizetése 
mellett – bérbeadásra kerüljön.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A háromhavi óvadékot 2011. július 25-én befizette és a 
bérleti szerződést megkötötte.

231/2011. (VII.06.)
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) hozzájárul a Mester u. 13. pince II. TB1. sz. alatti 
helyiségre  felhalmozott  bérleti  díj  hátralék 
megfizetésére  vonatkozó  peren  kívüli  egyezség 
megkötéséhez, az alábbi feltételekkel:

- Kovács  Levente  9.000.000,-Ft-ot  az 
egyezség megkötését követő 90 napon belül 

Az egyezséget 2011. július 25-én megkötöttük.
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az  önkormányzat  részére  egyösszegben 
megfizet

- a  fennmaradó  499.697,-Ft  tőkekövetelést, 
valamint  a  3.635.846,-Ft  kamattartozást, 
összesen 4.135.543,-Ft-ot elengedi

2.)  felhatalmazza a Polgármester  urat, hogy a peren 
kívüli  egyezséget  Kovács  Leventével  megkösse  és 
aláírja.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
236/2011. (VII.15.) sz.

Határozat
A  Képviselőtestület  a  Budapest  Főváros  IX.  kerület 
Ferencváros  Önkormányzata  tulajdonát  képező 
közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelet  módosítására  vonatkozó  a  176/2011.  sz. 
előterjesztést  rendelettervezetként  elfogadja  és  a 
kifüggesztésével  egyetért,  az  alábbi  módosítással 
együtt. „5.§ (3) A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű 
kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása tilos, a 
kiszolgálás  23.30-ig  végezhető,  a  közterületi 
vendéglátás üzleti  körülményeit  24.00 óráig meg kell 
szüntetni,  a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves 
Kálmán  krt.-Soroksári  út  páros  oldala  által  határolt 
területen  kialakított vendéglátó  teraszok  esetén  a 
kiszolgálás  21.30-ig  végezhető,  a  közterületi 
vendéglátás  üzleti  körülményeit  22.00  óráig  kell 
megszüntetni,  kivéve  a  melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken.”
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

A  rendelet-tervezetet  a  kifüggesztési  helyszínen 
kifüggesztettük.

240/2011. (VII.15.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  208/2011. 
(VI. 01.) határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A határozatok nyilvántartásában átvezetve.

244/2011. (VII.15.) sz.
Határozat

1.  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ferencvárosi 
Szociális  Foglalkoztató  és  Ellátó  Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft.
a.) telephelyei közül az alábbiakat törli: 

1095 Budapest, IX. Gát u. 25.
1096 Budapest, IX. Lenhossék u 18.  
1096 Budapest, IX  Thaly K u 50.    

b.) a telephelyeit az alábbi új telephellyel bővíti:
1094 Budapest, Balázs Béla utca 13., földszint 2. 
2.  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  elfogadja  a 
Ferencvárosi  Szociális  Foglalkoztató  és  Ellátó 
Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Az alapító okirat a határozat szerint módosítva.
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a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZOFE 

Kft.)
Alapító Okiratának módosítása

1./  A  Ferencvárosi  Szociális  Foglalkoztató  és  Ellátó 
Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  (FESZOFE 
Kft.) Alapító Okiratának 1.3. pontjában a Telephelyek 
felsorolásánál az alábbi telephelyek törlésre kerülnek: 

1095 Budapest, IX. Gát u. 25.
1096 Budapest, IX. Lenhossék u 18.  
1096 Budapest, IX  Thaly K u 50.    

2./  A  Ferencvárosi  Szociális  Foglalkoztató  és  Ellátó 
Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  (FESZOFE 
Kft.) Alapító Okiratának 1.3. pontjában a Telephelyek 
felsorolása az alábbi új telephellyel kiegészül:
              1094 Budapest, IX. Balázs Béla u. 13., fszt. 2.
3./  Az alapító  okirat  jelen  módosítással  nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi 
Cégbíróságnál történő bejelentésére
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Sebők Endre ügyvezető igazgató

Budapest, 2011. augusztus 22.

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző
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