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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  
 

2/2022. (I.20.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról 
szóló rendelet-tervezetben foglaltakat - a Fővárosi 
Önkormányzat által 2022. január 7-én elkészített és 
elküldött tartalommal, a fővárosi önkormányzat és a 
kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe 
véve - tudomásul veszi.  
Határidő: 2022. január 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A 2/2022. (I.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
kivonatát a Fővárosi Önkormányzat részére 
benyújtottuk 2022. január 24-én. 

5/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
4/2022. (I.27.) sz. határozatot visszavonja. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A nyilvántartások jegyzékébe átvezetve. 

8/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Reiner Roland főállású alpolgármester havi illetményét 
2022. január 1. napjától a polgármesteri illetmény 70%-
ában állapítja meg.  
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A havi illetmény a törvény által meghatározott 
legalacsonyabb mértékben megállapításra került. 

9/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
21/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a „Ferencvárosi klímastratégia” című 
dokumentumot. A Képviselő-testület a Ferencvárosi 
Klímastratégiát a februári közmeghallgatással mutatja be, 
tárgyalja. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2022. 02. 24-én közmeghallgatáson került 
bemutatásra. 

12/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2022. évi költségvetés II. fordulójára a 3928-as soron 100 
millió forint szerepeljen társasház felújításra.  

A 3/2022. (II.22.) sz. költségvetési rendeletben a 
100 millió Ft előirányzat szerepel a 3928-as 
költségvetési soron. 
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Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

13/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
6/4/2022. számú  „Módosító javaslat a 6/2022. számú 
előterjesztéshez” című előterjesztésben szereplő 
költségvetést módosító javaslatokat. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

A 2022. évi költségvetés I. fordulós kifüggesztett 
változatban a határozat szerinti módosítások 
beépítésre kerültek. 

14/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a 6/2022. 
számú előterjesztések 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és a 6/3-4/2022. számú előterjesztések 
szerint, valamint a 12/2022.(I.27.) számú határozat 
alapján rendelet-tervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap  
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

A rendelettervezet 2022. február 1-én 
kifüggesztésre került. 

23/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) heti nyitva tartását hétfőtől péntekig, valamint a 
4. pontban jelölt ügyeleti napokon 6 órától 18 óráig 
állapítja meg. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) 2022. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét 
– 2022. június 27. napjától 2022. augusztus 19. napjáig 
terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) 2022. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott köznevelési 
intézmények (óvodák) vezetői, valamint a FEBI 
intézményvezetője a határozatról 2022. február 10. 
napján kiértesítésre került.   
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2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 
terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) vonatkozásában a 2022. évi munkaszüneti 
napok miatt szombatra áthelyezett munkanapokon az 
alábbiak szerint határozza meg az ügyeletes óvodákat. 
2022. március 26. szombat   
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi 
nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. június 20. 
napjától 2022. augusztus 26. napjáig terjedő időtartamra – 
az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi 
téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. december 27. 
napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időtartamra – 
az alábbiak szerint határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 

27/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
közösen kiírt 2022. évi önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázatra. A 
megvalósítás helyszíne: 1097 Budapest, Óbester u. 9. 
szám alatti Csudafa Óvoda, 
2./ a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 
55.839.758 forint önrészt nyertes pályázat esetén 
biztosítja, 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és 
megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

A pályázat benyújtásra került 2022.02.02-én. 
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Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

28/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

29/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

30/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

31/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

32/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

33/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

34/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

35/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

36/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.15. napján kipostázásra 
került. 

37/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.24. napján kipostázásra 
került. 

38/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

A határozat 2022.02.24. napján kipostázásra 
került. 

39/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2022. február 10. napjára tervezett rendes képviselő-
testületi ülés dátumát áthelyezi 2022. február 17. napjára. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A képviselő-testületi ülés a határozatban 
elfogadottak szerint megtartása került 2022. 
február 17-én. 

43/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
- a 4201 számú „Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése” 
költségvetési sorra 20 millió forintot csoportosít át a 3421 
számú költségvetési sor terhére. 
- a 4127 számú „Haller utca 50 függőfolyosó felújítása” 
költségvetési sorra 40 millió forintot csoportosít át a 3422 

A 3/2022. (II.22.) sz. költségvetési rendeletbe a 
határozati javaslatban szereplő módosítások 
beépítésre kerültek. 
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számú költségvetési sor (5 millió forint erejéig) és a 3925 
számú költségvetési sor (35 millió forint erejéig) terhére. 
- a 3924 számú „IX. kerület Rendőrkapitányság 
támogatása” költségvetési sorra 5 millió forintot 
csoportosít át a 3422 számú költségvetési sor (5 millió 
forint erejéig) terhére. 
- a 4125 új költségvetési sor „Gát utca 24. számú ingatlan 
felújítása” költségvetési sorra 47 millió forintot csoportosít 
át a 3209 számú költségvetési sor (5 millió forint erejéig), 
a 2985 számú költségvetési sor (20 millió forint erejéig), 
valamint a 6110 költségvetési sor (22 millió forint erejéig) 
terhére. 
- a 4313 költségvetési sor címét átnevezi „Lónyay utca 19. 
orvosi rendelő nyílászárócsere” megnevezésre. 
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

44/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
…/2022. (../…) számú költségvetési rendelet 24.§-a egy 
további bekezdéssel kiegészül, miszerint a „A Képviselő-
testület 3206 számú költségvetési sor felhasználási jogát 
a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe 
ruházza át. 
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A 3/2022. (II.22.) sz. költségvetési rendeletbe a  
24. § kiegészítésre került a határozat szerint. 

45/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját 
bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletekhez 
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti 
részletezését, valamint a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét a 6/6/2022. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező  …./2022. (…..) 
sz. rendelet-tervezet 15. számú mellékletében foglaltak 
szerint állapítja meg.   
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A határozatban foglaltak a 3/2022. (II.22.) 
költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 

49/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tervtanács tagjainak számát– az elnököt is beleszámítva – 
legfeljebb 20 fő állapítja meg. 

A kifüggesztett rendelettervezetbe beépítésre 
került. 
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Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

51/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és 
működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati 
rendeletet rendelettervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

A rendelettervezet 2022. február 22-én 
kifüggesztésre került. 

59/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
VÁGÓ-TON Kereskedelmi Betéti Társaság bérleményét 
képező, az Üllői út – Ecseri út kereszteződésében, a 
38299/3. hrsz. alatti közterületen található 12. sz. pavilon 
után fizetendő bérleti díj 20%-os mérsékléséhez járul 
hozzá. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A bérlőt 2022.02.24-én kelt levélben értesítettük a 
döntésről. 

60/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesternek a – Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott – hatáskörét eseti jelleggel magához vonja 
és úgy dönt, hogy a VÁGÓ-TON Kereskedelmi Betéti 
Társaság bérleményét képező, az Üllői út – Ecseri út 
kereszteződésében, a 38299/3. hrsz. alatti közterületen 
található 12. sz. pavilon után fizetendő bérleti díj 20%-os 
mérsékléséhez a 2022. január 1. és 2022. június 30. 
közötti időtartamra hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A bérlőt 2022.02.24-én kelt levélben értesítettük a 
döntésről. 

61/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosi Művelődési Központ Budapest, IX. 
Haller u. 27. II. emelet 20. számú helyiségét 
térítésmentesen, határozatlan időre szólóan, feladatának 
ellátása céljára a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
használatába adja. 

A ferencvárosi Média Nonprofit Kft-t 2022.02.24-én 
kelt levélben értesítettük a döntésről. 
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2./ felkéri a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központot, hogy gondoskodjon a helyiség használatára 
vonatkozó megállapodás megkötéséről a Ferencvárosi 
Média Nonprofit Kft-vel. 
Határidő: 60 nap    
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 

72/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata a NEXTLEVEL Parking pályázaton részt 
vesz. A megvalósítás helyszíne: Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának  közigazgatási 
területe; 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és 
megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  
Határidő: 2022. február 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

A Park Pad (Next Level Parking) pályázattal 
kapcsolatban a Partner Declarationt, ami a 
pályázat elindulásához szükséges volt 2022. 
február 21-én megküldésre került az illetékes 
szervezet részére. 

73/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Baranyi Krisztina polgármester 2022. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2022. évi szabadság 
igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a szükséges ügyviteli feladatokkal kapcsolatos 
intézkedést tegye meg. 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

A Képviselő-testület által jóváhagyott 
szabadságolási ütemtervet a Humánpolitikai 
Csoport nyilvántartásba vette. 
A Képviselő-testület tájékoztatása folyamatos. 

79/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy vizsgálja meg a visszavásárlás és a 
kártérítési per indításának lehetőségét. 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A Képviselő-testület a 2022. március 10-i 
képviselő-testületi ülésén újra tárgyalja a napirendi 
pontot. 
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80/2022. (II.17.) sz. 
  Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 
45/2022. sz. előterjesztés mellékletében foglalt 
személyeket a Budapest IX. kerületi szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak megválasztja. 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

A Képviselőtestület a 45/2022. sz. előterjesztés 
melléklete szerint, határozatával döntött a 
Szavazatszámláló Bizottsági tagok 
megválasztásáról. 

 
Budapest, 2022. március 3.     

 
 
 

Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 
címzetes főjegyző 


