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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselőtestület által hozott határozatok végrehajtásáról

54/2011. (III.02.) sz.
Határozat

1./  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Vágóhíd utca és 
környéke  című  KSZT  rendelet  III.  módosítási 
tervezetét elfogadja, kifüggesztésével egyetért.
2./  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármester urat, hogy intézkedjen:
 a KSZT egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, 
 annak  időszakában  a  lakóházak  vázlattervének 

VVKB általi véleményezéséről,
 a  közcélra  átadható  területek  szerződéseinek 

előkészítéséről és egyeztetéséről.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Oszvári István jegyző

1./ A Vágóhíd utca és környéke című KSZT rendelet-
tervezet a kifüggesztési helyeken kifüggesztettük.

2./  A  közcélra  átadható  területekről  szóló 
együttműködési megállapodás aláírva, a 179/2011. sz. 
előterjesztéshez mellékelve.
A  Képviselőtestület  a  2011.  augusztus  26-i  ülésén 
megalkotta a 21/2011. (VIII.31.) rendeletét a Budapest 
IX.  ker.  Vágóhíd  utca  és  környéke  Kerületi 
Szabályozási Tervéről szóló 18/2004. (V.21.) rendelet 
módosításáról.

66/2011. (III.02.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./  az a) – b) pontban felsorolt  irodahelyiségeket  az 
érintett  kisebbségi  önkormányzatok  részére  2011. 
december 31-ig bérbe adja

a) a Bp. IX. kerület 37459/A/5 hrsz-ú, Tűzoltó 
u.  23.  alagsor  V.  szám  alatti  74,32  m2 
alapterületű  helyiséget  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat részére,
b) a Bp. IX. kerület 37416 hrsz-ú Tűzoltó u. 
33/A. fszt. VI. szám alatti 70 m2 alapterületű 
helyiséget  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat részére.

2./  a Magyar  Állam tulajdonában,  a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt.  kezelésében  és  a  Budapest 
Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
használatában lévő 

a)  Bp.  IX.  kerület,  38236/77/A/1  hrsz-ú, 
Toronyház  u.  3/A.  fszt.  I/TB6.  szám  alatti 
15,17  m2  alapterületű  helyiséget  a  Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat részére,
b)  a  Bp.  IX.  kerület,  38236/77/A/1  hrsz.-ú, 
Toronyház  u.  3/A.  fszt.  I/TB4  szám  alatti 
15,25  m2  alapterületű  helyiséget  a  Görög 
Kisebbségi  Önkormányzat  részére  az  MNV 
Zrt. Hozzájárulásával,  2011. december 31-ig 
albérletbe adja.

3./  A  kisebbségi  önkormányzatok  a  helyiségeket 
működési  körükben  használhatják,  azok  használatát 
másnak  át  nem  engedhetik,  azokat  bérbe  nem 

1./ Az értesítéseket 2011. március 28-án kiküldtük. A 
Német és a Cigány Önkormányzattal a szerződéseket 
megkötöttük. 

2./  A  bérleti  szerződéseket  2011.  június  21-én 
megkötöttük  olyan  feltétellel,  hogy  amennyiben  az 
MNV Zrt.  kifogást emel, annak újratárgyalására kerül 
sor.

3-4./  A  határozatban szereplő  kitételt  a  szerződésbe 
beépítettük.
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adhatják, oda harmadik személyt nem fogadhatnak be.
4./  A  helyiségek  bérleti  díja  megegyezik  az  FV  Kft. 
kezelési  díjával,  és  –  a  társasházban  lévő  helyiség 
esetén – a mindenkori közös költség összegével.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
154/2011. (V.18.) sz.

Határozat
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nemzeti 
Színház  Nonprofit  Zrt-nek  a  38017/39  hrsz-ú 
ingatlanon végzett közszolgáltatás ellentételezéseként 
a 2011.  évi  építményadó fizetési  kötelezettsége 1/3-
ának megfelelő összegű kedvezményt nyújt.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Oszvári István jegyző

A határozat  a  III-806/4/2011.  ikt.  számon  az  érintett 
részére kiadva.

189/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
költségvetés  6.  sz.  mellékletében  a  Polgármesteri 
Hivatal jutalmazására elkülönített összeg 104.964 eFt 
átvezetésével,  a  3111.  Polgármesteri  Hivatal 
igazgatási kiadása költségvetési sor személyi juttatás 
és  munkaadói  járulék  előirányzatainak  növelésére. 
Egyben  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a 
költségvetés  soron  következő  módosításakor  az 
átvezetésről gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:  2011.  évi  soron  következő  költségvetés 
módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  249/2011.  (VIII.26.)  sz.  határozat  szerinti 
költségvetés módosítás rendelettervezetben a 104.964 
eFt-ot a 6. sz. mellékletből átcsoportosítottuk a 3111. 
Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  kiadásainak 
megfelelő  bontás  szerint  a  személyi  juttatások  és 
munkaadói járulékai közé.

201/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Tiéd lehet a világ Alapítványt  300.000 Ft-tal,  és a 
Peter Cerny Alapítványt 400.000 Ft-tal támogatja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A támogatási szerződések aláírva.
A Tiéd lehet a világ Alapítvány részére a 300.000 Ft 
2011. 07. 21-én, a Peter Cerny Alapítvány részére a 
400.000 Ft. 2011. 08. 17-én kifizetésre került.

205/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pro 
Minoritate  Alapítvány  2011.  július  19-24.  között, 
Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXII. Bálványosi 
Nyári  Szabadegyetem  és  Diáktáborhoz  bruttó 
100. 000  Ft,  azaz  egyszázezer  forint  összegű 
támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés 3670. sz. 
„testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Támogatási  szerződés  aláírása  és  az  átutalás 
megtörtént.

206/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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a) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, 
Vágóhíd  u.  35-37.)  tizennegyedik  és  tizenötödik 
csoportjának  újraindítását  2011.  szeptember  1-
jétől.

b) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, 
Vágóhíd  u.  35-37.)  tizennegyedik  és  tizenötödik 
csoportjának  működtetéséhez  szükséges  4 
óvodapedagógus  és  3  technikai  álláshely 
bővítését,  valamint  az  ehhez  szükséges 
5.379.800  Ft-ot  a  2011.  évi  költségvetés 
módosításakor  biztosítja  az  intézmény  részére. 
Egyben  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a 
döntést,  a  költségvetés  soron  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

c) A Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 
35-37.)  alkalmazotti  létszámát  61  főben  (32,5 
óvodapedagógus  és  28,5  technikai  alkalmazott) 
állapítja meg.

d) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, 
Vágóhíd  u.  35-37.)  tizennegyedik  és  tizenötödik 
csoportjának  működtetéséhez  szükséges,  dologi 
kiadásokra  fordítható  2.000.000  Ft  összeget, 
amelyet  a 2011.  évi  költségvetés módosításakor 
biztosít  az  Intézmény  részére.  Egyben  felkéri  a 
Polgármester urat, hogy a döntést, a költségvetés 
soron  következő  módosításánál  vegye 
figyelembe.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Oszvári István jegyző

a-c.) A döntésről az érintett értesítve.

b.)  A  249/2011.  (VIII.26.)  sz.  határozat  szerinti 
költségvetés-módosítás  rendelettervezetben  az 
intézmény  önkormányzati  támogatását  és  egyben 
személyi  és  munkaadói  kiadásainak  előirányzatát 
5.380 eFt-tal megemeltük.

d.)  A  249/2011.  (VIII.26.)  sz.  határozat  szerinti 
költségvetés-módosítás  rendelettervezetben  az 
intézmény  önkormányzati  támogatását  és  egyben 
dologi  kiadásainak  előirányzatát  2.000  eFt-tal 
megemeltük.

208/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. tulajdonosi  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a 

Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány 
(BOI) az eddig bérelt épületrészen túl, határozott 
időre szólóan, 2017. december 31-ig bérbe vegye 
a  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzata  tulajdonában  lévő  1096 
Budapest, Lenhossék utca 24-28. számú ingatlan 
Lenhossék utca 24. szám alatti épületrész további 
1617.30 m2  alapterületű részét. A BOI által bérelt 
teljes alapterületet a mellékelt alaprajz mutatja.

2. jóváhagyja,  hogy  a  Dominó  Általános  Iskola  a 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 128/2007. 
(V. 02.) számú határozatának 30. pontja szerinti 
Együttműködési  Megállapodást  módosítsa  a 
pluszként  átadott  helyiségegyüttesre 
vonatkozóan.

3. jóváhagyja  az  érvényes  bérleti  szerződés 
értelemszerű  módosítását  a  pluszként  átadott 
helyiségegyüttesre vonatkozóan.

4. felkéri  a  Polgármester  urat  a  módosított  bérleti 

240/2011.  (VII.15.)  sz.  határozatával  a 
Képviselőtestület visszavonta a határozatot.
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szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
224/2011. (VII.06.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 
Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán további 
1 iskolaotthonos osztály,  valamint  a hozzá tartozó  1 
napközis csoport indítását 2011. szeptember 1-jétől.
2./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 
Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán további 
1 iskolaotthonos osztály,  valamint  a hozzá tartozó  1 
napközis csoport működtetéséhez szükséges 2 tanítói 
álláshely  bővítését,  valamint  az  ehhez  szükséges 
1 815 760  Ft  –ot  a  2011.  évi  költségvetés 
módosításakor  biztosítja  az  Intézmény  részére. 
Egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést, a 
költségvetés  soron  következő  módosításánál  vegye 
figyelembe.
3./ a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, 
Mester  u  19.)  alkalmazotti  létszámát  51  főben  (35 
pedagógus és 16 technikai alkalmazott) állapítja meg.
4./ jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 
Budapest,  Mester  u  19.)  második  évfolyamán  a 
működtetéshez  szükséges  1  tanterem  teljes 
felszerelését,  amelyet  a  Dominó  Általános  Iskola 
(1096  Budapest,  Lenhossék  u.  24-28.)  felszabaduló 
bútorzatából könyvátírással – a két igazgató előzetes 
egyeztetésével 2011. július 15. és 2011. augusztus 1. 
között  –  kell  megoldani.  A  teljes  felszerelés 
tartalmazza  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas 
állapotban  lévő  24  főre,  korosztálynak  megfelelő 
tanulói asztalt a hozzávaló tanulói székekkel; 1 tanári 
asztalt  a  hozzávaló  székkel;  4  db  kétajtós 
tárlószekrényt;  3  db  polcos  nyitott  szekrényt;  1  db 
évfolyamnak  megfelelő  iskolai  táblát,  valamint 
lehetőség szerint 1 használaton kívüli interaktív táblát.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1./ A döntésről az érintett értesítve.
1-3./  A  2011-2012.  tanév  a  határozatban  foglaltak 
szerint szeptember 1-jével megkezdődött.

2./  A  249/2011.  (VIII.26.)  sz.  határozat  szerinti 
költségvetés-  módosítás  rendelettervezetben  az 
intézmény  önkormányzati  támogatását  és  egyben 
személyi  és  munkaadói  kiadásainak  előirányzatát 
1.816 eFt-tal megemeltük.

3./ A döntésről az érintett értesítve.

4./ A bútorok átszállítása megtörtént.

229/2011. (VII.06.)
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja  a  Ferencvárosi  Gondozó  Szolgálat  és 
Ferencvárosi  Egyesített  Családsegítő  Központ  és 
Intézményei  között  a  gazdasági  feladatok  ellátására 
vonatkozó – melléklet  szerinti  – munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást.
Határidő: 30 nap az aláírásra
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

A  Ferencvárosi  Gondozó  Szolgálat  és  Ferencvárosi 
Egyesített  Családsegítő  Központ  és  Intézményei 
között  a  gazdasági  feladatok  ellátására  vonatkozó 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő 
megállapodás  aláírása  megtörtént,  az  érintettek 
részére a megállapodás megküldésre került.  

241/2011. (VII.15.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
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Önkormányzata Képviselőtestülete:
1./  hozzájárul  Szentmáry  Kálmán  közalkalmazotti 
jogviszonyának  felmentéssel  történő 
megszüntetéséhez,  valamint  a  munkavégzés  alóli 
mentesítéséhez 2011. augusztus 15. - 2012. március 
13.  napjáig.  Továbbá  a  Képviselőtestület  hozzájárul 
Szentmáry  Kálmán 30 nap szabadságának  pénzben 
történő megváltásához.
2./  a  felmentéssel  összefüggésben,  illetve  az  új 
igazgató  párhuzamos  foglalkoztatásával  kapcsolatos 
személyi  juttatás  terhére  kifizetendő  költségek 
fedezetére 4.392.749,-  Ft-tal megemeli  az intézmény 
személyi  juttatásokra  fordítható  keretét   a  6011-es 
intézményi tartalék terhére.
3./  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a  költségek 
fedezetét  a  soron  következő  költségvetés-
módosításakor vegye figyelembe.
Határidő: 1. pont: értelemszerű

2-3.  pont:  a  költségvetés  soron  következő 
módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1./ A Képviselőtestület döntéséről az érintett értesítve. 
A  jogviszony  megszüntetéséhez  szükséges 
dokumentumokat  a  Képviselőtestület  döntésében 
szereplő feltételekkel Polgármester úr 2011. július 15-i 
hatállyal aláírta.

2-3./ A Képviselő-testület 2011. augusztus 26. napján 
megtartott  ülésén  a  2011.  évi  5/2011.  (II.28.) 
költségvetés  módosítás  rendelettervezetét  elfogadta, 
melyben  szerepel  az  Ádám  Jenő  Zeneiskola 
önkormányzati  támogatását  és  egyben  személyi 
juttatások  és  munkaadói  járulékok  előirányzatának 
megemelése  a  6011-es  intézményi  tartalék 
költségvetési sor terhére, 4.393 eFt-tal.

242/2011. (VII.15.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  jóváhagyja  a 
költségvetés 6011. számú, Intézményi tartalék sorából 
a táblázatban szereplő összegek a Dominó Általános 
Iskola  személyi  juttatások  és  munkaadókat  terhelő 
járulékok sorára való átcsoportosítását.

Személyi 
juttatások

Munkaadókat 
terhelő járulékok

Mindösszesen

11.177.187.-Ft 3.017.843.-Ft 14.195.030.-Ft

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A döntésről az intézmény értesítve.

A  249/2011.  (VIII.  26.)  sz.  határozat  szerinti 
költségvetés  módosítás  rendelettervezetében  a 
Dominó  Általános  Iskola  önkormányzati  támogatását 
és egyben személyi juttatások és munkaadói járulékok 
előirányzatát  megemeltük  a  6011-es  intézményi 
tartalék költségvetési sor terhére, 14.195 eFt-tal.

249/2011. (VIII.26.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzat  Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  a 
2011.  évi  5/2011.(II.28.)  költségvetés  módosításáról 
szóló rendelettervezet kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

A  rendelettervezetet  a  kifüggesztési  helyszíneken 
kifüggesztettük.

250/2011. (VIII.26.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 24. 
sz.  felnőtt  háziorvosi  körzetet  megszünteti  2011. 
szeptember 1. napjától.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  24.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  megszüntetésre 
került 
2011.  szept..01-től.  A  24.  sz.  háziorvosi  szolgálat 
működtetésére  kötött  megállapodás  megszüntetésre 
került 2011. szept. 01-től.

252/2011. (VIII.26.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete az  „Alsó 

A  rendelettervezetet  a  kifüggesztési  helyszíneken 
kifüggesztettük.
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Bikarét”  Szabályozási  Tervének  és  Kerületi  Építési 
Szabályzatának  módosítását  rendelettervezetként 
elfogadja és kifüggesztésével egyetért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
254/2011. (VIII.26.) sz.

Határozat
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.) elfogadja  a  mellékelt  közérdekű 

kötelezettségvállalást  és  az  abban  felsorolt 
számítástechnikai és iroda eszközöket a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság részére adományozza,

2.) felhatalmazza  a  Polgármester  urat,  hogy  a 
közérdekű  kötelezettségvállalást,  valamint  a 
Belügyminiszter  26/2010.  (XII.19.)  BM  utasítása 
alapján a szükséges jognyilatkozatokat aláírja, és az 
adományozott  tárgyi  eszközöket  a  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság részére átadja.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

A  közérdekű  kötelezettségvállalás  és  az  okiratok 
aláírásra  kerültek,  2011.  szeptember  6-án rendőrség 
részére átadva.

255/2011. (VIII.26.) sz.
Határozat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete

1. a 190/2011. sz. előterjesztés alapján a Budapest 
Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  133/2011. 
(IV. 06.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

2. a  190/2011.  sz.  előterjesztés  alapján  a  Lobogó 
utcai  Jégcsarnok  nyitva  tartását  a  következő 
tanévben  2011.  szeptember  1-jétől  2012.  június 
15-ig engedélyezi.

3. felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  a  következő 
költségvetés  módosításakor  az  intézmény 
költségvetésének  módosítása  során  az 
előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1./ A határozatok nyilvántartásában átvezetve.

2./  Az  intézmény  részére  a  határozati  kivonatot  az 
Iroda megküldte.

3.)  A  2011-es  gazdasági  évben  a  Weöres  Sándor 
Általános  Iskola  és  Gimnázium  eredeti 
költségvetésében  a  Jégcsarnokkal  kapcsolatos 
felmerülő kiadások tervezése megtörtént.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző
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