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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  
 

19/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy nem támogatja a IX. kerületben lévő Czuczor 
utca Kornai János utcára történő átnevezését.  
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy nem támogatja a IX. kerület József Attila-
lakótelepen található Ifjúmunkás utca nevének 
megváltoztatását. 
Határidő: 2022. január 27.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy javasolja Budapest Főváros számára, hogy a 
37060, 37061/6 és a 37062-es helyrajzi számú 
közterületek felhasználásával a Bálna, a Sóház és a 
Budapesti Corvinus Egyetem C épülete között 
telekalakítással alakítson ki közterület, amit Kornai 
Jánosról nevez el.  
Határidő: döntést követően 5 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
  
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főváros 
Főpolgármesterét a határozat 1-2. pontjában 
foglaltakról. 
Határidő: döntést követő 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Megkeresés a főpolgármesterhez, tájékoztatás 

küldve a Képviselő-testület döntéséről 2022. 

március 1-én. Megtörtént, további intézkedést nem 

igényel. 

20/2022. (I.27.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” 
Budapest IX. Kerület Haller utca-Nagyvárad tér-Albert 
Flórián út- Könyves Kálmán körút- Szent László 
kórház telekhatára (38283/5 hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú 
közterület-Fehér holló utca által határolt terület 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása során, a 38286/2 
hrsz-ú telken jelölt építési hely korrekciójára vonatkozó 
eljárásban – mivel a partnerségi egyeztetés során a 
megadott határidőig partneri észrevétel vagy 

 

A záró szakmai vélemény megérkezett, ennek 

alapján a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

február 17-én módosította az 4/2022. (II.22.) 

rendelettel. 
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vélemény nem érkezett – a partnerségi egyeztetést 
lezárja. 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a „Dél-pesti Centrum 
Kórház és környéke” Budapest IX. Kerület Haller utca-
Nagyvárad tér-Albert Flórián út- Könyves Kálmán 
körút- Szent László kórház telekhatára (38283/5 
hrsz.)-(38283/8) hrsz-ú közterület-Fehér holló utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításához kérje meg az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivataltól a záró 
szakmai véleményt. 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

47/2022. (II.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ Budapest IX. kerület Illatos út 3-5. szám alatti 
Munkásszálló beruházásával kapcsolatban 
vizsgálóbizottságot hoz létre az alábbi személyi 
összetételekkel:  
- Csóti Zsombor és Takács Máriusz (Demokrata 
frakció) 
- Jancsó Andrea, Takács Zoltán és Takács Krisztián 
(Új pólus frakció) 
2./ A vizsgálóbizottság elnöke: Jancsó Andrea. 
3./ Az első pontban felállított vizsgálóbizottság feladat 
és hatásköre kiterjed a Munkásszálló beruházás 
projektmenedzsment folyamatának vizsgálatára, a 
Munkásszálló beruházás megvalósításának pénzügyi 
vizsgálatára, a Munkásszálló beruházás műszaki 
tartalmának vizsgálatára, a Munkásszálló további 
hasznosítására történő javaslattételre. 
4./ A vizsgálóbizottság hatáskörébe tartozó feladatok 
ellátására igény szerint szakértőket vehet igénybe. 
Indokolt esetben az ehhez szükséges pénzügyi 
fedezet a 2022. költségvetés 3201-es költségvetési 
sor terhére biztosítani kell.  
Határidő: 2022. április 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
 
 
 
1-3./ A vizsgálóbizottság 2022. március 1-én 
tartotta első ülését, melyen elfogadták a 
vizsgálóbizottság ügyrendjét. A bizottság 
folyamatosan ülésezik.  
 
 
 
 

 

 

 

 

4./ Szakértőre vonatkozó kötelezettség vállalás a 

pénzügyi irodára még nem érkezett 

110/2022. (III.10.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott ivóvíz ellátás biztosítása 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 
nettó 56.102.205,- Ft összértékben létesített – a 2022. 

 

A Fővárosi Önkormányzatnál aláírták a szerződést. 

2022. május 19-én személyesen elhoztuk a 

szerződéseket a Fővárosi Önkormányzattól. A FEV 

IX. Zrt. munkatársainak szakmai jóváhagyását 

követően 2022. május 20-án benyújtásra került a 

Jogi csoporthoz. 2022. június 15-én a 

megállapodás mindkét fél által aláírásra került. 
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számú előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
szerinti – vagyonelemeket ingyenesen Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonába adja, és 
felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi 
Önkormányzattal kötendő, víziközművek 
tulajdonjogának átruházásáról szóló – a 72/2022. 
számú előterjesztés mellékletét képező – 
megállapodás aláírására, valamint a 
megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására. 
Határidő: 2022. március 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

114/2022. (III.10.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2020/2021. 
évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz 
kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja, 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásáról a 

támogatott kiértesítése megtörtént. 

139/2022. (IV.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy tervezetként jóváhagyja a 91/2022. számú 
előterjesztés mellékletét képező, a JCDecaux 
Hungary Zrt-vel Budapest IX. kerület területén 
utasvárók kihelyezése cseréje és üzemeltetése 
tárgyban kötött megállapodás módosítását tartalmazó 
megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás-módostás aláírására. 
Határidő: döntést követő 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A megállapodás mindkét fél részéről aláírásra 

került. 

163/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a 2022/2023-as tanévre, az alábbi iskolák – a 
Belső-Pesti Tankerületi Központ javaslata alapján – 
rászoruló tanulói részére, önként vállalt feladatként 
heti 4 napra (hétfőtől-csütörtökig) korpás kiflit és 
poharas tejet, heti 1 napra (péntek) hűtött desszertet 
(„túró rudit”) biztosít a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 3/2022. (II.22.) 
számú költségvetési rendelete 3352. számú „Kifli, túró 
rudi, tej beszerzés iskolák részére” költségvetési sora 
terhére. 
1. Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola 

 
 
A szerződések megkötésre kerültek az ajánlattételi 
felhívások nyerteseivel: a korpás kifli tekintetében 
az N és N Kft-vel 2022. július 31. napján, a poharas 
tej és natúr hűtött desszert tekintetében az 
ABAÚJTEJ Kft-vel 2022. augusztus 2. napján 
kötöttünk szerződést. 
A kifizetések októberben kezdődnek. 
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2. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI 
3. Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános 
Iskola 
4. Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
5. Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium 
6. Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános 
Iskola 
7. Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola 
és AMI 
8. Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
9. Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 
10. DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, 
EGYMI, Kollégium  
és Gyermekotthon 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a korpás 
kifli, a hűtött desszert („túró rudi”) és a poharas tej 
beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, 
továbbá az annak nyertesével kötendő szerződés 
megkötéséről a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági 
és Civil Bizottságot, hogy vizsgálja meg a rászoruló 
gyermekek ellátására irányuló program 
eredményességét, szükség esetén tegyen javaslatot a 
program átalakítására. 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Torzsa Sándor Egészségügyi, Szociális, 
Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnök 

166/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a szociális 
tevékenységek támogatása meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati 
támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor 
ezen célra biztosított 3.000.000.- Ft-os keretösszege 
terhére történik. 
Táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális 
tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton 

 
 
A Kézenfogva Alapítvány szerződése megkötve 
június 22-én, 300.000 Ft-os támogatása július 5-én 
kifizetve. 
A Konkáv Alapítvány szerződése megkötve július 
14-én, 300.000 Ft-os támogatása július 21-én 
kifizetve. 
A Hiszünk Benned Alapítvány szerződése 
megkötve június 28-án, 400.000 Ft-os támogatása 
július 7-én kifizetve. 
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nyertes alapítványok képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

167/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a kerületi 
rendezvények támogatása művészeknek a 
ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt 
közterületen meghirdetett pályázati felhíváson részt 
vevő alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, 
amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra 
biztosított 6.500.000.- Ft-os keretösszege terhére 
történik. 
Táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kerületi 
rendezvények támogatása művészeknek a 
ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt 
közterületen támogatására meghirdetett pályázaton 
nyertes alapítvány képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A Kettős Pont Alapítvány szerződése megkötve 

június 16-án, 290.000 Ft-os támogatását június 28-

án kifizettük. 

169/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a kreatív helyi 
tevékenység támogatására meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati 
támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor 
ezen célra biztosított 2.000.000.- Ft-os keretösszege 
terhére történik. 
Táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kreatív helyi 
tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton 
nyertes alapítványok képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 
szerződése megkötve június 16-án, június 28-án 
130.000 Ft átutalva. 
Hiszünk Benned! Alapítvány szerződése megkötve 
június 28-án, július 7-én 130.000 Ft átutalva. 
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány szerződése 
megkötve június 23-án, július 5-én 150.000 Ft 
átutalva. 
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány szerződése 
megkötve június 21-én, július 5-én 600.000 Ft 
átutalva. 
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170/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint dönt a 2022. évi kulturális 
tevékenységek támogatása a József Attila-
lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására 
meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 
alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, 
amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra 
biztosított 3.000.000.- Ft-os keretösszege terhére 
történik. 
Táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális 
tevékenységek támogatása a József Attila-
lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására 
meghirdetett pályázaton nyertes alapítvány 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 

szerződése megkötve június 16-án, 290.000 Ft-os 

támogatási összege június 28-án elutalásra került. 

 

172/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy hozzájárul a 2021. évi szociális tevékenység 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson 
nyertes Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért 
Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésben 
megjelölt felhasználási határidő 2022. június 30. 
napjára, az elszámolási határidő 2022. július 31. 
napjára történő módosításához. 
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a Kézenfogva Összefogás a 
Fogyatékosokért Alapítvány és az Önkormányzat 
között létrejött támogatási szerződés módosítására.  
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: hozzájárul a 2021. évi kreatív helyi tevékenység 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson 
nyertes Szőke István Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. 
április 8. napjára, az elszámolási határidő 2022. május 
31. napjára történő módosításához. 
Határidő: 2022. május 12. 

 

1-2./ A támogatási szerződés módosítása aláírásra 
került 2022. június 22-én.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4./ A támogatási szerződés módosítása 2022. 
május 25-én aláírásra került. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a Szőke István Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosítására.  
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

177/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. szám alatti 
helyiséget oktatási tevékenység végzése céljára 2025. 
május 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal 
kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 456.757 Ft + 
ÁFA/hó összegben, az együttműködési megállapodás 
hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 10.400 Ft + 
ÁFA/hó összegben kerül megállapításra, mely minden 
év május 1-jén 4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A pályázat nyertesével a bérleti szerződést 2022. 
június 22-én megkötöttük. 

188/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
2022. június 17. napján a döntés postázva. 

189/2022. (V.12.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
2022. június 17. napján a döntés postázva. 

198/2022. (V.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 111/9/2022. és 111/9/2/2022. sz. 
előterjesztések szerint létrehozza az új, 3942 számú 
„Pipa u. fogorvosok panoráma röntgenbeszerzési 
költségeinek támogatására” nevű költségvetési sort, 
és 4,5 millió forintot csoportosít át a 3301 számú 
költségvetési sor (2.374.573 forint erejéig) és a 6137 
számú költségvetési sor (2.125.427 forint erejéig) 
terhére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
2./ a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi 
rendelőben Carestream Dental CS 8100 2D+ 
panoráma röntgen-készülék beszerzési költségeinek 
támogatására, a Dentiscalpium Kft. részére 4.500.000 
Ft összegben támogatást nyújt. 
3./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés jelen határozat 2./ pontjának megfelelő 
megkötésére. 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

 

A 12/2022. (VI. 1.) sz. költségvetési rendeletben a 

4.500 eFt biztosításra került. A 4.500.000 Ft-os 

támogatási összeget július 13-án kifizettük. 
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199/2022. (V.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 111/10/2022. sz. előterjesztés szerint a 6137 
sz. ”Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás” 
költségvetési sorra 50 millió forintot átcsoportosít a 
2795 sz. ”FIÜK Bakáts tér bunker tűzvédelem” 
költségvetési sor terhére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
A 199/2022. V.26. határozat beépítésre került a 
12/2022. (VI.1.) költségvetési rendeletbe. 

203/2022. (V.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a) a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben 
szereplő, a 2022. évre meghatározott támogatás 
összegét 4.000 eFt-tal megemeli,  
b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött 
támogatási szerződés jelen határozat a) pontjának 
megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2022. június 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szerződés módosítás aláírásra került, a 4.000 
eFt-ot az augusztus hónapra vonatkozó támogatási 
összeggel együtt fizettük ki. 

221/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. július 18. napján kipostázásra 
került. 

222/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. július 18. napján kipostázásra 
került. 

223/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. július 18. napján kipostázásra 
került. 

224/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. július 13. napján kipostázásra 
került. 

225/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. július 13. napján kipostázásra 
került. 

226/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2022. évben a „Pro Sanitate Ferencváros” díjat 
Intzogluné Gózon Mária és dr. Tallósi Frigyesné dr. 
Rozbora Teréz részére adományozza. 
Határidő: 2022. július 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

A díjakat 2022. július 6–án átadtuk. 
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227/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja Takács Zoltán képviselő módosító 
javaslatát, mely szerint a 2022. évben a „Ferencváros 
Magyary Zoltán Díja”-t Ignáczné Faragó Zita és Kéry 
Ágnes kapja. 
Határidő: 2022. július 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A díjakat 2022. június 30-án átadtuk. 

228/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2022. évben a „Ferencváros Magyary Zoltán 
Díja”-t Ignáczné Faragó Zita és Kéry Ágnes részére 
adományozza. 
Határidő: 2022. július 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A díjakat 2022. június 30-án átadtuk. 

229/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy egyetért a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. 
Kerületi Rendőrkapitányság kinevezett vezetőjének, 
Ámán András r. ezredes kinevezésének további öt 
évvel történő meghosszabbításával, és felkéri a 
polgármestert, hogy erről Budapest 
Rendőrfőkapitányát tájékoztassa. 
Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A kivonatot 2022. július 6-án postáztuk a 

Rendőrkapitány részére. 

235/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának fenntartásában működő 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága alapító okiratának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Módosító okirat a jegyzőkönyvben. 

 

A FESZGYI módosító okirata és az egységes 

alapító okirata 2022. július 8. napján benyújtásra 

került a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar 

Államkincstár a kérelmezett módosításokat 2022. 

október 1. alkalmazási dátummal átvezette. 

236/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának fenntartásában működő 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító 
okiratának módosításáról Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Módosító okirat a jegyzőkönyvben. 

 
 
A FIÜK módosító okirata és az egységes alapító 
okirata 2022. július 8. napján benyújtásra került a 
Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár 
a kérelmezett módosításokat 2022. október 1. 
alkalmazási dátummal átvezette. 
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237/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a Polgármestert a 158/2022. számú 
előterjesztés szerinti I. és II. számú normatív 
határozati javaslatban szereplő módosító okiratok 
aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok elkészítésére, és a változások Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő 
átvezettetésére.  
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A módosító okiratok és az egységes alapító 
okiratok 2022. július 8. napján benyújtásra kerültek 
a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar 
Államkincstár a kérelmezett módosításokat 2022. 
október 1. alkalmazási dátummal átvezette. 

238/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 132/3/2022. sz. előterjesztésben szereplő, és 
a kifüggesztett rendelet-tervezetben beépülő 
módosításokat a rendelet részének tekinti. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
A 15/2022. (VI.28.) rendelet a határozatban foglalt 
módosítással együtt kifüggesztve június 28-án. 

247/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 156/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 1. pontjában szereplő 78.§ (1) bekezdés 
helyett a 79.§ (1) b) szövegrész szerepeljen. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az elfogadott határozatban a megjelölt szöveg 
szerepel. 

249/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 156/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 2. pontjában Pataki Márton Dániel helyett 
Hoffmann György szerepeljen. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Az elfogadott határozatban a megjelölt szöveg 

szerepel. 

258/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a Karaván Színház és Művészeti 
Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére 
vonatkozó beszámolóját a 142/2022. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2./ elfogadja a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére 

 

A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal 2022. 

augusztus 9. napján, a Ferencvárosi Helytörténeti 

Egyesülettel 2022. augusztus 8. napján, a Karaván 

Színház- és Művészeti Alapítvánnyal 2022. 

augusztus 8. napján megkötésre került a 

közszolgáltatási szerződés módosítása. 
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vonatkozó beszámolóját a 142/2022. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
3./ elfogadja a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 
2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó 
beszámolóját a 142/2022. számú előterjesztés 3. sz. 
mellékletének megfelelően. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
4./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti 
Alapítvány között 2020. október 12. napján létrejött, 
2021. október 26. napján módosított közszolgáltatási 
szerződést a 142/2022. számú előterjesztés 4. sz. 
mellékletének megfelelően módosítja.  
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
5./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány között 2020. október 13. napján létrejött, 
2021. október 28. napján módosított közszolgáltatási 
szerződést a 142/2022. számú előterjesztés 5. sz. 
mellékletének megfelelően módosítja.  
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
6./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület között 2020. október 12. napján létrejött, 
2021. november 2. napján módosított közszolgáltatási 
szerződést a 142/2022. számú előterjesztés 6. sz. 
mellékletének megfelelően módosítja.  
Határidő: 2021. június 22. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
7./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 4-6. 
pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések 
aláírásáról, egyben amennyiben az szükséges, úgy az 
aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő 
módosítások átvezetéséről. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

259/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a KT 415/2020. (VII.30.) számú 
határozata alapján kulturális tevékenység támogatása 
pályázati támogatásban részesített, alábbi 
táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
2./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú határozata 
alapján civil szervezetek pályázati támogatásban 

 
 
Az érintettek értesítésre kerültek 2022. július 8-án. 
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részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok 
beszámolóját. 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
3./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú határozata 
alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati 
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítványok beszámolóját. 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
4./ elfogadja a KT 556/2021. (XI.11) számú határozata 
alapján fejlesztő programok foglalkozások támogatása 
programok pályázati támogatásban részesített, alábbi 
táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját  
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
5./ elfogadja a KT 557/2021. (XI.11) számú határozata 
alapján világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok 
pályázati támogatásban részesített, alábbi 
táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
6./ elfogadja a KT 605/2021. (XII.9.) számú határozata 
alapján iskolai diákönkormányzatok támogatására 
eszközbeszerzés pályázati támogatásban részesített, 
alábbi táblázatban szereplő alapítványok 
beszámolóját. 
Táblázat a jegyzőkönyvben. 
Határidő: 1.)-6.) pontok: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. 
pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az 
érintetteket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

260/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a fenntartásában működő Óvodákban a 
2022/2023. nevelési évben összesen 59 óvodai 
csoportot indít a 148/2022. számú előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint. 
Határidő: 2022. szeptember 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az óvodák kiértesítése a Képviselő-testület 
döntéséről megtörtént 2022. július 7. napján. 

268/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Normatív határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. év II. 
félévi munkatervéről 
Munkaterv a jegyzőkönyvben. 
 
 
 
 

 
 
A normatív határozat a honlapon közzétéve 2022. 
június 27-én. 
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272/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Ferencváros Önkormányzatának „deák” 
Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi 
tevékenységével összefüggésben elfogadja 
164/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti Tartalmi beszámolót, valamint a 164/2022. 
számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
Egyszerűsített beszámolót és a Közhasznúsági 
mellékletet 11.888.553 Ft támogatási összeg 
felhasználásáról és a Kuratórium 2021. évi 
munkájáról.  
Határidő: 2022. június 22.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2./ 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) 
bekezdésének a) pontjában foglalt hatáskörét eseti 
jelleggel magához vonja, és a 164/2022. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kérelemben 
foglalt indokokra tekintettel a Ferencvárosi „deák” 
Közalapítvány 611. 447,-Ft összegű visszafizetési 
kötelezettségét elengedi. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
3./ jóváhagyja és megköti a Ferencváros 
Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj 
Közalapítvánnyal a 2022. évre vonatkozó Támogatási 
Szerződést a 164/2022. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
 
1-2./ pont a Pénzügyi Iroda részéről tudomásul 
véve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3./ A Támogatási szerződést megkötöttük, a 
támogatást az önkormányzat július 21-én átutalta a 
Közalapítványnak. 

274/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 281-es 
autóbuszhoz kapcsolódó közösségi közlekedési 
szolgáltatások tárgyban kötendő – 165/2022. sz. 
előterjesztés melléklete szerinti – szolgáltatási 
szerződést tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy szükség esetén a szerződés 
érdemét nem érintő esetleges változtatásokat 
megtegye, és a végleges szerződést aláírja. 
Határidő: 2022. július 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
A BKK Zrt.-vel, a 281-es autóbusz útvonalának 
módosítása ügyében a végleges szerződést 
mindkét fél aláírta, 2022. július 11-én 
véglegesítésre került. 
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276/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy a Panda energiamenedzsment 
szolgáltatás igénybevétele tárgyban a 171/2022. sz. 
előterjesztés melléklete szerinti vállalkozási 
szerződést megköti a 3059. „Ferencvárosi 
Klímastratégia végrehajtása” költségvetési sor 
terhére, és felkéri a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség 
esetén a szerződés érdemét nem érintő 
változtatásokat megtegye, és a végleges szerződést 
aláírja. 
Határidő: 2022. július 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szerződés 2022. július 6-án megkötésre került. 

277/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Bizottság az 
IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) 
felülvizsgálati kérelmének helyt ad, a 
Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) 
számú határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy 
az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti 
és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest 
IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos 
területre 2022. július 4. napjától – 2022. december 31. 
napja közötti időszakban az alábbi bontásban 
2022. július 4. napjától – 2022. augusztus 31. napja 
közötti időszakra a gyalogjárda 25 m2-es, a parkoló 42 
m2-es területére, 
2022. szeptember 1. napjától - 2022. november 30. 
napja közötti időszakra a parkoló 14 m2-es, és a 
gyalogjárda 8 m2-es területére, 
2022. december 1. naptól – 2022. december 31. napja 
közötti időszakra a gyalogjárda 4 m2-es, a kérelemben 
foglalt helyszínrajz szerinti területére vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használatához 
hozzájárul az alábbiak szerint. 
Az IF Kft. a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) 
bekezdése alapján - a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától 2022. 
szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  
ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. 
december 31. napjáig – az utószezonban - fizetendő 
közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, 
összesen: 216.384,-Ft.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
A Képviselő-testületi döntés értelmében a 
megállapodás megkötésre került 2022. július 4-én, 
az érintett terület használata a megállapodásban 
rögzített feltételek mellett és határidőig 
folyamatban van. 
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278/2022. (VI.22.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az előterjesztésben bemutatott Ukrajnából érkezők 
nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata a 2022. évben önként vállalt 
feladatként biztosítja. 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. 
július 22-29. között a Beregszász testvérvárosból 
érkező 100 fő és az Ukrán nagykövetség által delegált 
60 fő Balatonlellén történő táboroztatása kapcsán a 
szállás, étkezés, mosatás, utazás és programok 
költségeinek biztosításáról és megszervezéséről. 
3./ a 146/2022. sz. előterjesztésben részletezett 
táboroztatások költségeit a 3142. sz. 
„Humánszolgáltatási feladatok” elnevezésű, a 3423. 
sz. „Testvérvárosi kapcsolatok” elnevezésű, valamint 
a 3974. sz. „Hátrányos helyzetű diákok versenysport 
támogatása” elnevezésű költségvetési sor terhére az 
előterjesztésben leírt összeg, vagyis 13.238.730,- Ft 
erejéig biztosítja.   
4./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. 
augusztus 15-22. között megrendezésre kerülő Ukrán 
kosárlabdázók Balatonlellén történő táboroztatása 
kapcsán a szállás, étkezés és mosatás költségeinek 
biztosításáról. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
2022. július 22-29. között az Ukrajnából érkező 
gyermekek és kísérőik táboroztatása megtörtént, a 
szükséges szállás, étkezés, mosatás, utazás és 
programok biztosításra kerültek. 
A kötelezettségvállalások megtörténtek, a 
kifizetések folyamatosak. 

 
 
Budapest, 2022. augusztus 30.     

 
 
 

Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 
           címzetes főjegyző 

 


