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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról  
 

24/2022. (I.27.) 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy egyetért a Belső-Pesti Tankerületi Központ 
2022/2023. tanévre vonatkozó, IX. kerületi általános 
iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos 
tervezetével a 2/2022. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a vélemény 
megküldéséről a Belső-Pesti Tankerületi Központ 
részére. 
Határidő: 2022. február 15.      
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kérje meg a Belső-Pesti 
Tankerületi Központ által elkészített szakmai 
javaslatot, ami a IX. kerületi iskolák egyenlőtlen tanulói 
létszám eloszlását hivatott kezelni. 
Határidő: 2022. március 31.      
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A Belső-Pesti Tankerület Igazgatója a határozatról 
2022. február 11. napján kiértesítésre került. 
Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai javaslatot 
– a 2022. február 11-i megkeresésre - a mai napig 
nem küldött. 
2022. június 8. napján ismételten kértük a Belső-
Pesti Tankerületi Központot, hogy a szakmai 
javaslatot küldje meg részünkre. A Belső-Pesti 
Tankerületi Központ az alábbi választ küldte a 
Humánszolgáltatási Iroda részére 2022. 
szeptember 25-én: 
"A szakmai javaslat elkészítése a 2022/2023. tanév 
év eleji biztosítása miatt nem időszerű, de azt 
folyamatosan a tanév során napirenden tartja a 
Belső-Pesti Tankerületi Központ." 

93/2022. (III.10.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága vezetőjének intézkedési 
terv készítési kötelezettséget ír elő a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, 
gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, 
pénzügyi és számviteli átvilágításáról szóló jelentés 
megállapításaira. Az intézkedési terv végrehajtásáról 
a 2022. júniusi képviselő-testületi ülésre készüljön 
beszámoló. 
Határidő: 2022. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Az intézkedési terv a megtett intézkedésekkel 
leadásra került május hóban a jegyzői iroda felé. 
Az intézkedési terv tájékoztatóként szerepelt a 
szeptember 8-i képviselő-testületi ülésen 
207/2022. számon. 

105/2022. (III.10.) 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 65/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a …/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét 

 

A szerződés aláírásra került 2022. május 18-án. 
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képező – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a METRODOM GREEN ACER Kft. 
valamint a METRODOM GREEN BETULA Kft. közötti 
településrendezési szerződést tervezetként elfogadja, 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy abban 
szükség esetén a szerződés érdemét nem érintő 
változtatásokat megtegye,  és a végleges szerződést 
aláírja. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

113/2022. (III.10.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ kötelező feladatként a Ferencvárosban élő 
fogyatékos személyek ellátására a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó alapellátást  nyújt, 
amelynek fedezetére   a 2022. április 01.  és 2023. 
március 31. napja közötti időszakra összesen 
11.715.000 forintot  biztosít a 3343. számú 
költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2022. március 10.  
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
2./ a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek és 
családjaik támogatása céljából segítő szolgáltatás 
tárgyában előkészített,  a 74/2022. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
Szolgáltatási Szerződés-tervezetet jóváhagyja, és 
felkéri a Polgármestert a Szolgáltatási Szerződés 
megkötésére az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével. 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina  
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség 
esetén a 74/2022. számú előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező Szolgáltatási Szerződés-
tervezetben, az aláírást megelőzően, a szerződés 
érdemét nem érintő módosításokat megtegye, és a 
végleges szerződést aláírja. 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina 

 

Tárgyi ügyben 2022. március 30. napján szerződés 
került aláírásra. 
A szerződés teljes összege kifizetésre került 2022. 
október 18-án. 
 

137/2022. (IV.22.) 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális 
Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatinak 
ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek 
nyilvánítja. 
Határidő: 2022. április 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
1-2./ Polyák Bélával aláírásra került a 
munkaszerződés és a munkaköri leírás. 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Polyák Bélát az eredményes pályázat alapján 
2022. április 26. napjától határozatlan időtartamú 
munkaviszony keretében bízza meg a FESZOFE 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 
munkakör ellátásával, munkabérét bruttó 885.000,- 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
Határidő: 2022. április 25. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, valamint kezdeményezze a FESZOFE 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratában az új vezető személyében bekövetkezett 
változás átvezetését. 
Határidő: 2022. május 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3./ Az illetékes cégbíróság a cégnyilvántartásba 
2022. április 26-i hatállyal - önálló cégjegyzési 
jogosultsággal - bejegyezte Polyák Béla 
ügyvezetőt, egyúttal törölte a cégjegyzékből Márton 
József korábbi ügyvezetőt. 

175/2022. (V.12.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott 
ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával 
összefüggő feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata a 2022. évben önként 
vállalt feladatként biztosítja. 
2./ a pedagógusok és táborvezetők személyi 
juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és 
táborvezetők étkeztetési, utazási és a mosatási 
költségeit a 120/2022. sz. előterjesztésben foglaltak 
szerint biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy 
a szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ 2022. évi 
költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A FIÜK részére a 22/2022. IX.13.) sz. költségvetési 

rendeletbe beépítésre került a határozat szerinti 

előirányzat. 

176/2022. (V.12.) 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a  FESZOFE Nonprofit Kft. Budapest IX.,  
Boráros tér 2. fszt. V. szám alatti helyiségre vonatkozó 
bérleti szerződésének  egyidejű megszüntetése 
mellett a Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
térítésmentesen, határozatlan időre a FESZOFE 
Nonprofit Kft. használatába adja, valamint hozzájárul, 
hogy a Társaság az ingatlant telephelyeként 

 
 
1./ A bérleti szerződést 2022. június 16-án 
megkötöttük. 
A Ráday u. 56. sz. alatti helyiség vonatkozásában 
a felújításra vonatkozó pályázati eljárás lezárult, a 
vállalkozási szerződés 2022. augusztus 30-án 
aláírásra került. A felújítás elkészült, a Boráros tér 
2. sz. alatti kirendeltségi helyiség kiürítése és 
áthelyezése az új helyszínre befejeződött.  
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használja, azt a Társaság létesítő okiratában és a 
cégnyilvántartásban feltüntetheti. 
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítása, a Budapest IX. Ráday u. 56. 
földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség telephelyeként történő felvétele, és a 
Budapest IX. Boráros tér 2. fszt. V. szám alatti 
telephely megszüntetése érdekében. 
Határidő: 30 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
2./ Az illetékes cégbíróság a Boráros tér 2. fsz. 5. 
sz. alatti telephely törlését, a Ráday u. 56. fsz. I. sz. 
alatti telephely bejegyzését 2022. szeptember 2-i 
hatállyal elvégezte, a cégkivonatban már ezek az 
adatok szerepelnek. 

201/2022. (V.26.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a) a FEV IX. Zrt-vel kötött bérleményüzemeltetési 
közszolgáltatási szerződésben szereplő, a 2022. évre 
meghatározott kompenzáció összegét bruttó 3.500 
eFt-tal megemeli. 
b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt.-vel 
kötött bérleményüzemeltetési közszolgáltatási 
szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő 
tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2022. június 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szerződés módosítás aláírásra került, a 3.500 
eFt-ot az augusztus hónapra vonatkozó 
számlájában kifizettük. 

202/2022. (V.26.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
a) a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetési 
közszolgáltatási szerződésben szereplő, 2022. évre 
meghatározott kompenzáció összegét bruttó 12.000 
eFt-tal megemeli,  
b) felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött 
parkolás üzemeltetési közszolgáltatási szerződés 
jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú 
módosítás megkötésére. 
Határidő: 2022. június 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szerződés módosítása aláírásra került a 12.000 
eFt-ot az augusztus hónapra vonatkozó 
számlájában kifizettük. 

207/2022. (V.26.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
a) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi éves 
beszámolóját elfogadja. 

 

Az elfogadott beszámolót az ügyvezető 2022. 

május 30-án beküldte a  Cégbíróságnak. 
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b) felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves 
beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 
történő benyújtására és közzétételére. 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve 

Hagymási Zoltán ügyvezető 

215/2022. (V.26.) 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági 
igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 
128/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 
közzétételéről a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2022. június 3. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói 
munkakör ellátására benyújtandó pályázatokat 
értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
a) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármester által delegált személy 
b) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy megbízottja 
c) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője 
d) Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
e) Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
igazgatója 
Határidő: 2022. június 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri dr. Mechler Andrást a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a szakmai vezetőtestület pontos 
összetételét küldje meg az Önkormányzatnak. 
Határidő: 2022. június 27. 
Felelős: dr. Mechler András a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
4./ felkéri a jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat 
küldje meg a szakmai vezetőtestületnek 
véleményezésre és rangsorolásra.  
Határidő: 2022. július 5. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
 
 
1./ A gazdasági igazgatói pályázat kiírásra került a 
kerület weboldalán, a FESZ weboldalán május 31-
én és a www.profession.hu oldalon is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4./ A Szakmai Vezetőtestület összetételét 2022. 
áprilisában megküldtük az Önkormányzatnak. A 
pályázókat a szakmai vezetőtestület a pályázatuk 
alapján véleményezte és rangsorolta, majd az 
értékelő szakértői bizottság is meghallgatta őket. A 
Képviselő-testület a szeptember 8-i ülésén, a 
290/2022. (IX.8.) sz. határozattal a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította. 

216/2022. (V.26.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
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hogy a 175/2022 (V. 12.) számú határozat 2. pontját 
az alábbira módosítja: 
2.) a pedagógusok és táborvezetők személyi 
juttatásának pénzügyi fedezetét; a táborban részt vevő 
tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, nagycsaládos és 
menekült gyermekek, pedagógusok, valamint 
táborvezetők étkeztetési, utazási és a mosatási 
költségeit a 120/2022. sz. előterjesztésben foglaltak és 
a …/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ 2022. évi 
költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon. 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A FIÜK részére a 22/2022. IX.13.) sz. költségvetési 

rendeletbe beépítésre került a határozat szerinti 

előirányzat. 

 

231/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § 
(4b) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a 
fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
vonatkozásában 2022. október 1. napjától az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdésében meghatározott gazdálkodási 
(költségvetés tervezése, az előirányzatok 
módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának végrehajtása) és ahhoz kapcsolódó 
feladatok (finanszírozási, adatszolgáltatási, 
beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása) 
működtetési, üzemeltetési, a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok ellátására a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelöli 
ki. 
Határidő: 2022. október 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az október 1-jétől hatályos adatokkal az alapító 
okirat módosításra és a Magyar Államkincstár által 
elfogadásra került. 
A két intézmény közötti előirányzat 
átcsoportosításokat a 22/2022. (IX.13.) sz. 
költségvetési rendelet tartalmazza. 

232/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága (1096 Budapest, 
Lenhossék u. 7-9.) és a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 
megállapodást az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A jóváhagyott munkamegosztási megállapodás 
valamennyi fél által aláírásra került 2022. október 
1-jei hatállyal. 
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 
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233/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) és a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37.) engedélyezett alkalmazotti 
létszámát 2022. október 1. napjától, az alábbiakban 
határozza meg: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 
Határidő: 2022. október 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A FIÜK alapító okirata módosításra került, melyet 
az államkincstár július 13-án 2022. október 1-jei 
hatállyal bejegyzett. 
A FESZGYI alapító okirata módosításra került, 
melyet az államkincstár július 13-án 2022. október 
1-jei hatállyal bejegyzett. 
A 22/2022. (IX.13.) költségvetési rendeletben a 
létszám módosítások bemutatásra kerültek. 

234/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.), 
valamint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) vezetőit 
arra, hogy a gazdasági szervezeti feladatellátás 2022. 
október 1. napjával történő változása folytán: 
a.) a gazdasági szervezeti feladatellátáshoz 
kapcsolódó érintett munkakörökben foglalkoztatott 
közalkalmazottak vonatkozásában a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően tegyék meg a 
szükséges munkáltatói intézkedéseket, 
b.) a feladatellátáshoz kapcsolódó átadás-átvételi 
eljárás (dokumentumok, dologi eszközök stb.) 
lebonyolítását legkésőbb a feladatellátás 
megkezdésének időpontjáig bonyolítsák le. 
Határidő: a) pont Jogszabályban meghatározottak 

szerint  
  b) pont 2022. október 1. 

Felelős: FESZGYI és FIÜK vezetői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.) A munkavállalók részére az írásos tájékoztató 
dokumentum elkészült 2022. szeptember 9-én 
kiosztásra került. 
A közalkalmazotti Tanács Elnöke, valamint a 
Szakszervezeti Bizalmi tájékoztatása 2022. 
szeptember 14-én megtörtént. 
b.) Az átadás-átvételi folyamat befejeződött.  
A műszaki és informatikai átadás-átvétel 
megtörtént. Az üzemeltetést érintő szerződések, a 
személyi anyagok átvételre kerültek.  
A gazdasági-ügyviteli dolgozók átvétele 
megtörtént. 
A könyvelés és az azt alátámasztó dokumentumok 
átvétele megtörtént. A két intézmény 
költségvetését érintő változtatásokat a Képviselő-
testület a szeptember 8-i ülésén jóváhagyta. 
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 

244/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Ferencváros Média Nonprofit 
Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő 
rendes képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot 
úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával 
tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz létre.  
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi 
ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Tekintettel arra, hogy a 252/2022. (VI.22.) sz. 

határozat polgármesteri vétóval érintett, mely 

magában foglalta az adott határozatot, a határozat 

nem került végrehajtásra. 

 



9 
 

246/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság 
főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. 
augusztus 31-ig bonyolítsa le. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Tekintettel arra, hogy a 252/2022. (VI..22) sz. 
határozat polgármesteri vétóval érintett, mely 
magában foglalta az adott határozatot, a határozat 
nem került végrehajtásra. 

248/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
Hagymási Zoltánt tisztségéből a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) 
bekezdés c) pontja illetve (2) bekezdése alapján 
azonnali hatállyal visszahívja, egyúttal a Ferencvárosi 
Média Nonprofit Kft. és az ügyvezető között 2022. 
január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra szóló vezető állású 
munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 79. § (1) b) bekezdése alapján 
azonnali hatállyal megszünteti.   
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Hagymási Zoltán munkaviszonya megszüntetésre 
került. 

250/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megbízza, Hoffmann Györgyöt (szül.: Mohács 
1955.07.03; a.n.: Legler Júlia; lakcím: 1028 Budapest, 
Tárkony utca 82.) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátásával 2022. december 
31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett. A társaság 
ügyvezetői feladatait Hoffmann György megbízási 
jogviszonyban látja el, havi bruttó 650.000 Ft 
megbízási díjért. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról és a ferencvárosi média 
működtetésének felülvizsgálatáról, a Képviselő-
testület legkésőbb a 2022. októberi rendes testületi 
ülésén dönt. 
Határidő: 2022. június 23. 
Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Polgármesteri vétóval érintett határozat, a 
végrehajtás felfüggesztésre került. 

251/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

 
 
Tekintettel arra, hogy a 250/2022. (VI..22) sz. 
határozat polgármesteri vétóval érintett, az alapító 
okiratban nem került árvezetésre a vezető 
személye. 
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megtételéről gondoskodjon, valamint gondoskodjon a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító okiratában a 
vezető személyében bekövetkezett változás 
átvezetéséről. 
Határidő: 2022. július 23. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

252/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
gondoskodjon a mindenkori kerületi újság 
terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre történő 
átállására. 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Média Nonprofit Kft. ügyvezetője 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Ferencváros Média Nonprofit 
Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő 
rendes képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot 
úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával 
tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz létre.  
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi 
ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság 
főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. 
augusztus 31-ig bonyolítsa le. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Polgármesteri vétóval érintett határozat, a 
végrehajtás felfüggesztésre került. 

257/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a 145/2022. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
Intézkedést nem igényel. 

262/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest, IX. Ráday u. 18. földszint V. szám 
alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység 

 
 
A pályázat 2022. szeptember 8-án meghirdetésre 
került. 
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végzése céljára 2025. augusztus 31-ig tartó, 
határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség 
piaci bérleti díját 206.771 Ft/hó + ÁFA összegben, az 
együttműködési megállapodás hatálya alatti 
kedvezményes bérleti díjat 51.593 Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 
4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 90 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

266/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a IX. Haller u. 50. földszint 
III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatra alkalmas állapota megteremtéséhez 
szükséges felújítások elvégzése érdekében. 
Határidő: az előkészítő intézkedések megtételére: 10 
nap; a felújítások elvégzésére: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A felújítás befejeződött, a helyiséget 2022. 

augusztus 29-én birtokba adtuk. 

267/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Budapest, IX. Haller u. 48. földszint III., Haller u. 
50. földszint II. és Haller u. 50. földszint III. sz. alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket 
térítésmentesen, határozatlan időre a Ferencvárosi 
Pinceszínház használatába adja. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi 
Pinceszínház, illetve az intézmény üzemeltetését 
végző Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Haller 
u. 48. földszint III., Haller u. 50. földszint II. és Haller u. 
50. földszint III. sz. alatti helyiségek telephelyeként 
történő felvétele érdekében. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a IX. Haller u. 50. földszint 
III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatra alkalmas állapota megteremtéséhez 
szükséges felújítások elvégzése érdekében. 
Határidő: az előkészítő intézkedések megtételére: 10 
nap; a felújítások elvégzésére: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

 

 

 
1./ A Haller u. 48. fszt. III. és a Haller u. 50. fszt. II. 
sz. alatti helyiségekre vonatkozó használati 
megállapodást 2022. július 19-én megkötöttük, a 
helyiségeket birtokba adtuk. 
 
 
 
2./ A helyiségek átadása a Pinceszínház részére 
megtörtént. Az alapító okirat mind a színház, mind 
a FIÜK részéről módosításra került. A változást az 
államkincstár szeptember 19-én 2022. október 2-i 
hatállyal bejegyezte. 
 
 
 
 
 
3./ A Haller u. 50. fszt. III. sz. alatti helyiség 
felújítása elkészült, birtokba adtuk. 
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273/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az államháztartásról szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltakra és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § 
(1) bekezdés f) pontjában leírt kötelezettségére 
tekintettel a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
szervezeti és működési szabályzatát a 141/2022. 
számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság szervezeti és működési szabályzata a 

határozat alapján 2022. június 22-én aláírásra és 

közzétételre került. 

275/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
(FIÜK) üzemeltetésében működtetett intézmények 
egyikében a 3059 számú Ferencvárosi Klímastratégia 
végrehajtása nevű költségvetési sor terhére 13 millió 
forint értékben hálózatra visszatápláló napelemes 
rendszer kiépítésébe kezd, és felkéri a polgármestert 
a végrehajtáshoz szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő: 2022. július 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a jegyzőt, hogy a Pályázati Csoport útján 
tájékozódjon az önkormányzatok számára kiírt 
napelem-fejlesztésekre irányuló pályázatokról, és a 
feltételek teljesülése esetén gondoskodjon az azokon 
történő részvételről. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

 

 
1./ A napelem beszerzésére kiírt pályázat 
eredményesen lezárult, a szerződés mindkét fél 
részéről aláírásra került 2022. szeptember 14-én. A 
kijelölt intézmény az Óbester utcai Csudafa Óvoda. 
 
 
 
 
 
 
2./ A pályázati csoport folyamatosan keresi az új 
forrásokat, valamint figyeli a megjelenő 
pályázatokat. Jelenleg nem jelent meg olyan 
pályázat (Operatív program a hazai EU-s források 
felhasználásával kapcsolatban), amely a 275/2022 
(VI.22.) sz. határozatban foglalt fejlesztési 
igényeknek megfelelő lenne. 

284/2022. (VIII.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ megbízza, Dr. Bencsik Mártát (szül.: Békéscsaba, 
1963.01.12.; anyja neve:  Bobvos Mária; Lakcím: 1092 
Budapest, Ráday u. 30. III/6.) a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 
2022. augusztus 22. napjától 2022. december 31. 
napjáig, önálló cégjegyzés mellett. A társaság 
ügyvezetői feladatait Dr. Bencsik Márta megbízási 
jogviszonyban látja el, havi bruttó 650.000 Ft 
megbízási díjért.  
A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról a 

 

Dr. Bencsik Mártával a megbízási szerződés 

aláírásra került, a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

alapító okiratában a vezető személyében 

bekövetkezett változás átvezetése megtörtént. 
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Képviselő-testület legkésőbb a 2022. októberi rendes 
testületi ülésén dönt. 
Határidő: 2022. augusztus 22. 
Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 

285/2022. (VIII.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága tagjának Nagy Bencét (születési 
hely és idő: Bonyhád, 1997.10.08; anyja születési 
neve: Velis Noémi; lakcím: 7020, Dunaföldvár, Tavasz 
utca 8.) választja meg. A megbízatása 2022. 
december 31. napjáig szól, díjazása a Társaság 
alapításakor megállapított összeg. 
Határidő: 2022. augusztus 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító okiratában a 
vezető személyében bekövetkezett változás-, és a 
társaság felügyelőbizottsági tagjának személyében 
bekövetkezett változás átvezetéséről. 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
 
1./ A változás a nyilvántartásokban átvezetve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2./ A bíróság az új ügyvezetőt és a 
Felügyelőbizottság új elnökét 2022. augusztus 29-
én bejegyezte 2022. augusztus 22-i hatállyal. 

288/2022. (VI.22.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. részére a volt 
munkavállaló követelésének teljesítésére 10.538.057 
Ft összeget bocsát rendelkezésre pótbefizetés 
jogcímén. Az alapító a pótbefizetést egyösszegű 
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 
teljesíti 15 napon belül.  
Határidő: döntést követő 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a 10.538.057 Ft pótbefizetést az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 
önkormányzati rendeletében elkülönített általános 
tartalék terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, 
hogy az ennek megfelelő, költségvetést módosító 
rendelet-tervezetet megalkotás céljából terjessze a 
képviselő-testület elé.  
Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő 
módosítása 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
 
A 22/2022. (IX.13.) sz. költségvetési rendeletben az 
összeg beépítésre került, az utalás szeptember 6-
án megtörtént. 
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290/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági 
igazgató feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot 
érvényesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági 
igazgató feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri a polgármestert a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
gazdasági igazgató feladatinak ellátására vonatkozó 
pályázat ismételt kiírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A pályázat kiírás a kerület weboldalán, a FESZ Kft. 
weboldalán és a www.proffession.hu oldalon is 
megjelenítésre került. 

293/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy kizárólag a jelenleg hatályos vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelő mértékű 
szolgáltatási díjemelést fogadja el 2022. október 1. 
napjától. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
részére a szolgáltatók a határozatban foglalt 
mértékű díjemelési szándékukat megküldték. 

294/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2022. október 1-től 
1.1. a FEV IX. Zrt. a felügyelőbizottság tagjainak 
díjazását 150.000 Ft/hó összegben, elnökének 
díjazását 217.500 Ft/hó összegben állapítja meg. 
1.2. a FEV IX. Zrt igazgatósági tagjainak díjazását 
195.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 
277.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy FEV IX. Zrt igazgatóját értesítse a 
változásról. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 

A cég értesítése postai úton 2022. szeptember 21-

én megtörtént. 

295/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2022. október 1-től Ferencvárosi Egészségügyi 

 

A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 
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Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjainak 
díjazását 120.000 Ft/hó összegben, elnökének 
díjazását 180.000 Ft/hó összegben állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse a 
változásról.  
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

A cég értesítése postai úton 2022. szeptember 21-

én megtörtént. 

296/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2022. október 1-től a FESZOFE Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 120.000 Ft/hó 
összegben, elnökének díjazását 180.000 Ft/hó 
összegben állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft 
ügyvezetőjét értesítse a változásról.  
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 
A cég értesítése postai úton 2022. szeptember 21-
én megtörtént. 

297/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 120.000 Ft/hó 
összegben, elnökének díjazását 180.000 Ft/hó 
összegben állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét értesítse a változásról. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 
A cég értesítése postai úton 2022. szeptember 21-
én megtörtént. 

298/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a részvételi költségvetés elnevezése Közkéz IX. 
helyett Ferencvárosi Közösségi Költségvetés legyen. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A ferencvaros.hu oldalon az átnevezés megtörtént.  
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 

303/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által fenntartott óvodák vezetői a 
Képviselő-testület határozatáról értesítést kaptak 
2022. szeptember 21-én. 
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1./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
2./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
3./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
4./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
5./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
6./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
7./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 7. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
8./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 8. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
9./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 
2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 9. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

304/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 185/3/2022. sz. – „Módosító indítvány a 
185/2022. számú előterjesztéshez” című 
előterjesztést elfogadja és az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló a rendelettervezet 
részének tekinti. 
Határidő: 2022. szeptember 8.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A 22/2022. (IX.13.) sz. költségvetés módosításban 
az előterjesztésben szereplő indítványok 
beépítésre kerültek. 

306/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződésben 2022. évre 
meghatározott eseti megrendelések összegét bruttó 
5.000 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE 
Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú 
módosítás megkötésére. 

 
 
A közszolgáltatási szerződés módosítása 2022. 
szeptember 21-én aláírásra került. 
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Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

307/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy   
1./ a FESZOFE Nonrofit Kft-vel kötött támogatási 
szerződésben szereplő, a 2022. évre meghatározott 
támogatás összegét 15.000 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE 
Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés jelen 
határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás 
megkötésére. 
Határidő: 2022. szeptember 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A támogatási szerződés módosítása 2022. 
szeptember 21-én aláírásra került. 

310/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi 
szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló …/2022. (…) 
önkormányzati rendeletet rendelettervezetként 
elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
A rendelettervezet 2022. szeptember 14-én 
kifüggesztve. 

311/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…../2022. (..) önkormányzati rendeletet a 189/2022. 
sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
A rendelettervezet 2022. szeptember 14-én 
kifüggesztve. 

312/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ jóváhagyja a 191/2022. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező pályázati hirdetményt és a 
191/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében 
megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre. 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról, 
valamint a bérleti- és adásvételi szerződések pályázati 
nyertesekkel történő megkötéséről. 

 
 
A nyertes pályázóval a bérleti szerződést 2022. 
november 10-én megkötöttük. 
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Határidő: 180 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

313/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2022. (III.10.) számú határozatát módosítja, és a 
Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant felveszi a 2022. évi elidegenítési 
címjegyzékre, 
2./ úgy dönt, hogy a Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-
ú, 8260 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja a Magyar 
Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. indikatív ajánlatában részletezett 
feltételek szerint azzal, hogy ezen nyilatkozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata részéről nem minősül eladási 
ajánlatnak, 
3./ akként nyilatkozik, hogy a Budapest IX. ker. 
38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett terheken kívül per, teher- 
és igénymentes, 
4./ akként nyilatkozik, hogy Budapest IX. ker. 
38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése 
esetén a vevőt a vételár után ÁFA fizetési 
kötelezettség terheli, 
5./ felkéri a polgármestert, hogy a Budapest IX. ker. 
38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése 
tárgyban a Magyar Állam képviseletében eljáró 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel az 
egyeztetéseket kezdje meg. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A 2022. október 4-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésre az előterjesztést elkészítettük. A Képviselő-
testület a 352/2022. (X.04.) sz. határozatával 
döntött. 

315/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest IX. kerület belterület, 38168 helyrajzi 
számú, természetben a 1095 Budapest, Koppány u. 3. 
szám alatti ingatlant és a Budapest IX. kerület 
belterület, 38145 helyrajzi számú, természetben a 
1095 Budapest, Soroksári út 84. szám alatti ingatlant 
a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának 
támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 
1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozatban foglaltak 
szerint, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § h) 
pontjában foglalt állami feladat ellátásának 

 
 
Az adásvételi szerződés 2022. október 05-én 
aláírásra került. 
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elősegítése céljából ingyenesen a Magyar Állam 
tulajdonába adja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

318/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 192/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatának 1. pontja szerinti ingatlanok 
bontására és a hulladék elszállítására vonatkozóan 
közbeszerzési eljárást írjon ki úgy, hogy a bontási és 
a hulladékelszállítási feladatoknak 2023. május 31. 
napjáig meg kell valósulniuk. 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A bontási tervek elkészítésével kapcsolatos 
szerződés 2022. november 10-én aláírásra került. 
A kormány a 1481/2022. (X. 13.) határozatával a 
bontásra vonatkozó határidőt 2023. július 31-re 
módosította. 

321/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 193/2022. sz. előterjesztés szerint Budapest 
IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi 
számú ingatlanok vonatkozásában az Adásvételi 
Szerződésben meghatározott fejlesztési kötelezettség 
határidejének-, és a használatba vételi engedély 
megszerzés határidejének módosításához nem járul 
hozzá. 
Határidő: 2022. szeptember 08.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az érintettek tájékoztatása a határozatban 
foglaltakról hivatalos levélben 2022. szeptember 
12-én megtörtént. 

326/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja az előterjesztésben foglalt három 
szabályozási tervre megkötött korábbi tervezői 
szerződések módosítását, jelen előterjesztés 
mellékletét képező szerződéstervezetek formájában, 
és felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező szerződések aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szerződések módosítása 2022. szeptember 8-án 
megtörtént. 

328/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér 
Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent 
László Kórház 38283/5 hrsz. telekhatára – Könyves 
Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi 
Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által 

 
 
A határozatot a Képviselő-testület a 363/2022. 
(X.13.) sz. határozatával visszavonta. 
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határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének 1. 
számú mellékletét képező szabályozási terv 
tervlapjának a 200/2022. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti pontosításához a térszint alatti 
beépítés határvonalának megjelölésével, azzal, hogy 
a pontosított tervlapot a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
2./ felhatalmazza a polgármestert a szabályozási 
tervlap 1. pont szerinti pontosítása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: döntést követ 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

329/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 
közszolgáltatási szerződésére vonatkozó beszámolót 
a 178/2022. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata és a Concerto Akadémia Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2021. 
december 3. napján létrejött közszolgáltatási 
szerződést a 178/2022. számú előterjesztés 2. sz. 
mellékletének megfelelően módosítja.  
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
3./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közszolgáltatási szerződés módosításának 
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 

 
 
A szerződés 2022. október 17-én aláírásra került. 

330/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a KT 415/2020. (VII.30.) számú 
határozata alapján civil tevékenység támogatása 
pályázati támogatásban részesített, alábbi 
táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 
2./ tudomásul veszi, hogy a KT 415/2020. (VII.30.) 
számú határozata alapján kulturális tevékenység 
támogatása pályázati támogatásban részesített, 
Csillaghajó Kulturális Alapítvány pályázatát nem 

 
 
 
 
 
Nem Adom Fel Alapítvány és az 
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 
kiértesítésre került 2022. szeptember 20-án. 
 
Az érintett értesítésre került 2022 szeptember 20-
án. 
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valósította meg, a támogatási összeget 
maradéktalanul visszautalta. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú II/1. 
határozata alapján szociális tevékenységek 
támogatása pályázati támogatásban részesített, 
alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 
4./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú IV/1. 
határozata alapján kreatív helyi tevékenységek 
támogatása pályázati támogatásban részesített, 
alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 
5./ elfogadja a KT 556/2021. (XI.11.) számú 
határozata alapján fejlesztő programok, foglalkozások 
támogatása pályázati támogatásban részesített, 
alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 
6./ elfogadja a KT 557/2021. (XI.11.) számú 
határozata alapján Világnapokhoz kapcsolódó 
programok támogatása pályázati támogatásban 
részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány 
beszámolóját. 
7./ elfogadja a KT. 605/2021. (XII.9.) számú 
határozata alapján Iskolai diákönkormányzati 
tevékenységek támogatása érdekében 
eszközbeszerzés pályázati támogatásban részesített, 
alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Táblázatok a jegyzőkönyvben. 
8./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-7. 
pontjaiban foglalt döntésről tájékoztassa az 
érintetteket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
 
Konkáv Alapítvány 
kiértesítésre került 2022 szeptember 21-én. 
 
 
Szőke István Alapítvány kiértesítésre került 2022. 
szeptember 21-én. 
 
 
Konkáv Alapítvány kiértesítésre került 2022. 
szeptember 21-én. 
 
 
Hiszünk Benned! Alapítvány kiértesítésre került 
2022. szeptember 21-én. 
 
 
 
Vidámság Háza Alapítvány kiértesítésre került 
2022. szeptember 21-én. 

331/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: M/801940/2022/3 
Módosító okirat 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. 
július 13. napján kiadott, E/801940/2022/1 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 331/2022. (IX.8.) számú 
határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom:      
Normatív határozat, Alapító Okirat a jegyzőkönyvben 

 
 
Az alapító okirat módosítása benyújtásra került a 
Magyar Államkincstár részére 2022. szeptember 
15-én. 
A Magyar Államkincstár 01-TNY-423-2/2022-
801940 számú határozatával 2022.október 2-i 
alkalmazási dátummal a kérelmezett 
módosításokat átvezette. 
Az Intézmény részére az egységes alapító okirat a 
Magyar Államkincstár határozata, valamint a 
Törzskönyvi kivonat 2022. szeptember 20. napján 
megküldésre került. 
A normatív határozat a honlapon közzétéve 2022. 
szeptember 21-én. 
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332/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Pinceszínház alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: M/838267/2022/1 
Módosító okirat 
A Ferencvárosi Pinceszínház a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2020. október 21. napján kiadott, 
E/838267/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
332/2022. (IX.8.) számú határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
Normatív határozat, Alapító Okirat a jegyzőkönyvben 

 
 
Az alapító okirat módosítása benyújtásra került a 
Magyar Államkincstár részére 2022. szeptember 1-
én. 
A Magyar Államkincstár 01-TNY-424-2/2022-
838267 számú határozatával 2022. október 2-i 
alkalmazási dátummal a kérelmezett 
módosításokat átvezette. 
Az Intézmény, valamint a FIÜK részére az 
egységes alapító okirat a Magyar Államkincstár 
határozata, valamint a Törzskönyvi kivonat 2022. 
szeptember 20. napján megküldésre került. 
A normatív határozat a honlapon közzétéve 2022. 
szeptember 21-én. 

333/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a 177/2022. sz. előterjesztés szerinti 
normatív határozati javaslatokban szereplő módosító 
okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő 
átvezettetésére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az alapító okiratok módosítása benyújtásra került a 
Magyar Államkincstár részére 2022. szeptember 
15-én. 
A Magyar Államkincstár 2022. október 2-i 
alkalmazási dátummal a kérelmezett 
módosításokat átvezette. 

334/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szociális 
szolgáltatásairól készített 2021. évre vonatkozó 
beszámolóját a 208/2022. sz. előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A FESZGYI a Képviselő-testület határozatát 2022. 
szeptember 21. napján megkapta. 
A FESZGYI részéről intézkedést nem igényel. 
 
 

336/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat 2022. szeptember 27. napján 
kiküldésre került, a címzett átvette. 

337/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 
 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

338/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 
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339/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

340/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

341/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

342/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

343/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

344/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

345/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

346/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

347/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat kipostázása 2022. szeptember 29. 
napján megtörtént. 

348/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A döntés 2022. szeptember 28. napján postázva. 

349/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A döntés 2022. szeptember 28. napján postázva. 

350/2022. (IX.8.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A döntés 2022. szeptember 28. napján postázva. 

352/2022. (X.4.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ a Budapest, IX. ker. 38086/69 hrsz-ú ingatlannak a 
Magyar Állam részére, nettó 799.000.000 Ft vételáron 
történő elidegenítéséhez hozzájárul. 

 
 
Az adásvételi szerződés 2022. október 5-én 
aláírásra került. 
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 211/2022. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező ingatlan 
adásvételi szerződést a Magyar Állam vevő 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-vel kösse meg. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

357/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságának Budapest IX. kerülettel 
kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A kivonat postai úton megküldve a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2022. 
október 26-án. 

362/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 227/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági 
komposztálás támogatásáról szóló …/2022. (…) 
önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja, és 
annak kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a 
rendelet kifüggesztéséért 

 
 
A rendelettervezet 2022. október 18-án 
kifüggesztve. 

364/2022. (X.13.) 
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: 
Okirat száma: M/801940/2022/4 
Módosító okirat 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. 
szeptember 19. napján kiadott, E/801940/2022/2. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 364/2022. (X.13.) számú 

 
 
Az alapító okirat módosítás alapján elkészített 
egységes szerkezetű alapító okirat, a módosító 
okirat valamint a Képviselő-testület határozata a 
Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. A 
Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatokon a 
módosításokat a Magyar Államkincstár 2022. 
október 26. alkalmazási dátummal átvezette. 
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határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
1.2.2. telephelyei: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 

365/2022. (X.13.) 
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: 
Okirat száma: M/509471/2022/2. 
Módosító okirat 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2022. július 13. napján kiadott, 
E/509471/2022/1 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
365/2022. (X.13.) számú határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
1.2.2. telephelyei: 
A táblázat a jegyzőkönyvben található. 

 
 
Az alapító okirat módosítás alapján elkészített 
egységes szerkezetű alapító okirat, a módosító 
okirat valamint a Képviselő-testület határozata a 
Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. A 
Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatokon a 
módosításokat a Magyar Államkincstár 2022. 
október 26. alkalmazási dátummal átvezette. 

366/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a 218/2022. számú előterjesztés 
szerinti normatív határozati javaslatokban szereplő 
módosító okiratok aláírására, az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a 
változások Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásba történő átvezettetésére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítése megtörtént. A módosító okiratok, az 
alapító okiratok valamint a Képviselő-testület 
határozatai a Magyar Államkincstár felé 
benyújtásra került: 2022. október 26. napon. 
A Magyar Államkincstár a kérelmezett 
módosításokat 2022. október 26. alkalmazási 
dátummal átvezette. 

372/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonában álló a Budapest IX. kerület, belterület 
38012 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 

 
 
A vállalkozói szerződést mindkét fél aláírta 2022. 
november 2-án. 
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1097 Budapest, Vágóhíd utca 10. szám alatt található, 
„kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1079 m2 
alapterületű ingatlan tekintetében hozzájárul az 
Ingatlanon található felépítmények – ide értve a felszín 
alatt található részeket is – térítésmentes 
elbontásához. 
2./ a 228/2022. sz. előterjesztés 2. számú 
mellékleteként csatolt Megállapodás-tervezetet 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 
3./ a 228/2022. sz. előterjesztés 3. számú 
mellékleteként csatolt Meghatalmazást jóváhagyja, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

373/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
1./ elfogadja a KT.415/2020. (VII.30.) sz. határozat 
alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati 
támogatásban részesült, alábbi táblázatban szereplő 
alapítvány beszámolóját. 
táblázat a jegyzőkönyvben 
2./ elfogadja a KT.474/2021. (IX.9.) számú határozata 
alapján szociális tevékenység támogatása pályázati 
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítványok beszámolóját. 
táblázat a jegyzőkönyvben 
3./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. 
pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az 
érintetteket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A szervezetek értesítésre kerültek 2022. október 
28-án. 
A Pénzügyi Iroda részéről tudomásul véve. 

382/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. által kiadott helyi 
újság, magazin, valamint működtetett televízió és 
egyéb médium feladatellátásának alapvető 
követelménye a közszolgálatiság, a pártatlanság, a 
hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

 
 
Intézkedést nem igényel. 

384/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, 
hogy hogy a 9 TV és a 9 Magazin főszerkesztőjének 
munkaszerződését, valamint munkaköri leírását – 

 
 
A munkaszerződéseket és munkaköri leírásokat  
2022. október  20-án elküldtem Jegyző 
Asszonynak, aki továbbíttatta határidőn belül a 
képviselőknek. 
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figyelemmel a személyes adatok védelmére – küldje 
meg a Képviselő-testület tagjainak. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

385/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, 
hogy a 9 Magazin főszerkesztői pozíciójával 
kapcsolatos pályázatról a Képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

 
 
Főszerkesztői pályázat nincs kiírva, nem volt miről 
tájékoztatni a képviselőket. Jegyző Asszony ennek 
indokáról, a polgármesteri vétóról tájékoztatta a 
képviselőket. 

386/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 9 TV 
és a 9 Magazin főszerkesztőjét, hogy a Képviselő-
testület ülésein személyesen legyenek jelen. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: dr. Bencsik Márta 

 
 
Intézkedést nem igényel, az ülésen a főszerkesztők 
jelen voltak, tudomásul vették a felkérést. 

388/2022. (X.13.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2022. novemberi rendes ülését november 17-
én tartja. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A novemberi rendes képviselő-testületi ülést 2022. 
november 17-én tartottuk. 

390/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

391/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

392/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

393/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

394/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

395/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

396/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 

397/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 7. napján kipostázva. 
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398/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
2022. november 14. napján a döntés postázva. 

399/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
2022. november 14. napján a döntés postázva. 

400/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
2022. november 14. napján a döntés postázva. 

403/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 11. napján kiküldésre 
került, a címzett átvette. 

404/2022. (X.13.) 
Határozat 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat. 

 
 
A határozat 2022. november 25. napján kiküldésre 
került. 

408/2022. (X.27.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 407/2022. (X.27.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: 2022. október 27. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
A nyilvántartások jegyzékében átvezetve. 

425/2022. (XI.17.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati 
rendeletet tervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
             Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a 

kifüggesztésért 

 
 
A rendelettervezet 2022. november 22-én 
kifüggesztve. 

427/2022. (XI.17.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az életjáradéki szolgáltatásról szóló …../2022. 
(….) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
rendelettervezet kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
A rendelettervezet 2022. november 22-én 
kifüggesztve. 

440/2022. (XI.17.) 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 74/2022. (II.17.) számú normatív határozatot 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

 
 
A normatív határozat közzétéve a honlapon 2022. 
december 1-én. 
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Budapest, 2022. december 1.     

 
 
 

Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 
           címzetes főjegyző 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben  
- 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig 
(10 munkanap) terjedő időszakra, 
- 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig 
(11 munkanap) terjedő időszakra  
- 2022. március 26. napjára, 
- 2022. október 15. napjára 
igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

440/A/2022. (XI.17.) 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1./ az igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan 
feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a 
szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
2./ felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási 
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 
előzetesen tájékoztassa. 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
2022. november 28-án a társhatóságok értesítve, a 
Hivatal ügyfélszolgálatain a tájékoztató plakátok 
kihelyezve. 
 
 


