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2008. október 1-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem
IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak: 

Dr. Bácskai János, Balla Ágnes, Bézsenyi Ákos, Dr. Cziráki Szabina, Emődy Zsolt, Hadzijaniszné Törőcsik Judit, 
Hidasi Gábor, Hidasi Gyula, Hubert Béláné, Intzoglu Istvan, Dr. Jelinek Benjámin Gábor, Kammermann Csaba, 
Kandolka László, Martos Dániel, Mezey István, Ruzsics Milán, Sajó Ákos, Szilassy Gábor Cézár, Timár Gábor, 
Veres László, Zombory Miklós képviselők,

Dr. Gegesy Ferenc polgármester,
Pál Tibor alpolgármester,
Hardi Róbert alpolgármester,
Bánsághi Tamás alpolgármester.

Hivatal részéről:

dr. Oszvári István jegyző,
dr. Ördögh Brigitta aljegyző,

Borsa József, Bodor Géza, Brátán Zsuzsanna, dr. Horváth Péter, Janás Ferenc, Kratschmer Anita, Kirimi Katalin, 
Kiss Béla, Madár Éva, dr. Mosócziné Szabó Ágnes, Nyeste Marianna, Paál Kálmán, Dr. Paksi Ilona, Dr. Pap 
Ágnes, Puskás László,  Schill  Tibor,  Dr.  Sersliné Kócsi  Margit,  Szeltner  Mária,  Dr.  Szinyei  László,  Szmetana 
György, Szolcsányi György, Tamás Beáta, Temesi Sándor, Koór Henrietta, Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető.

Kisebbségi Önkormányzatok részéről:

Bittó Sándor – Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagja.

Meghívottak:

Kordai  Lászlóné  –  FB.  Kft.,  Dr.  Kovács  József  –  IX.  kerületi  Szakrendelő  Kft,  Zubornyák  Zoltán  –  FMK,  
Modróczky Krisztina – 9S TV.

Dr.  Gegesy  Ferenc: Üdvözlöm  a  megjelenteket,  megállapítom,  hogy  24  képviselő  van  jelen,  az  ülés 
határozatképes.  Az  ülést  megnyitom.  A  kiküldött  napirendi  pontokkal  kapcsolatos  kérdés,  észrevétel?  A 
napirenden nem szerepel, de az ”Egyedi lakás-, és helyiségügyek” közé tartozik a 205/2008. sz. előterjesztés. 
Kicsit megtévesztő, hogy nem ugyanazon a számon szerepel, de beleértendő a napirendbe.



Dr.  Jelinek  Benjámin  Gábor:  Kérem,  hogy  a  203/2008.  sz.  előterjesztést  –  ami  a  Jegyző  úr  válasza  a 
Kultiplexszel kapcsolatban – 5. napirendi pontként vegyük fel a napirendre.

Hardi Róbert: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot az első szünet után tárgyaljuk meg. 

Dr. Gegesy Ferenc: Miért, lesz szünet?

Hardi Róbert: Akkor az ”Egyedi lakás-, és helyiségügyek” című napirendi pont előtt.

Dr. Bácskai János: A 7. és 10. napirendi javaslatokat, mint előterjesztő, visszavonom.

Martos Dániel: Kérem, hogy a 207/2008. sz. tájékoztatót vegyük napirendre.

Zombory Miklós: Kérem, hogy az ”Egyedi lakás-, és helyiségügyek” című napirendi javaslat 195/2008., 195/2-
3/2008.  sz.  előterjesztéseit  vegyük  le  napirendről,  mert  a  Vagyonkezelési  Bizottság  visszavonta  a  korábbi 
határozatait.

Hubert Béláné: Kérem, hogy a 173/23/2008. sz. – Ferencváros Kártyával kapcsolatos – előterjesztést vegyük le 
a napirendről. Az ötletet nagyon jónak tartom, de az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem tárgyalta meg, és 
ezt szeretnénk megtenni, hogy ezután kerülhessen a Képviselő-testület elé.

Dr. Gegesy Ferenc:  Ez a kérés ebben a pillanatban teljesült, hiszen eleve nincs a napirenden. Képviselő úr 
kiküldte, de nem alkalmas arra, hogy meg is tárgyaljuk. Úgy gondolom, hogy ez a következő ülés előterjesztései  
között fog szerepelni, ott lesz praktikus megtárgyalni.

Bánsághi Tamás: Napirend előtt szeretnék hozzászólni.

Dr.  Oszvári  István:  Zombory  urat  szeretném kiegészíteni.  Ha jól  hallottam,  nem mondta  a  195/4/2008.  sz. 
előterjesztést. Ez is vissza lett vonva, így a teljes napirend okafogyottá vált.

Kammermann Csaba: A bombáról szóló beszámoló fenn van a napirenden, vagy nincs?

Dr. Gegesy Ferenc: A bomba 11. napirendi pontként „robbanni fog”.
Volt egy javaslat a Kultiplexről szóló tájékoztató napirendre vételével kapcsolatban. Kérem, szavazzunk.

315/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy  a  203/2008.  sz.  – ”Válasz  a Kultiplexszel 
kapcsolatban” című – előterjesztést napirendjére felveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Dr. Gegesy Ferenc: Kérem, szavazzunk a 207/2008. sz. előterjesztés napirendre vételéről.

316/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 207/2008. sz. – ”Tájékoztató a 2008. évi 
nyári táborokról” című – előterjesztést napirendjére felveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(21 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)
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Dr.  Gegesy  Ferenc:  Bácskai  úr,  mint  előterjesztő  visszavonta  az  előterjesztéseit,  ezért  nem  kell  róla 
szavaznunk. Szintén nem kell szavazni az ”Egyedi lakás-, és helyiségügyek” levételéről, mert a Hivatal nevében 
a Jegyző úr visszavonta. Elhangzott egy sorrendcsere, miszerint a meghívóban szereplő 1. napirendi javaslat 
kerüljön a nem létező 13. napirendi pont elé. Kérem, szavazzunk.

317/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 200/2008. sz. – ”Ráday u. 57. - Lónyay u. 56. 
ingatlanok értékesítésére kiírt  pályázat  elbírálása” című – előterjesztést  az ”Egyedi  lakás-,  és helyiségügyek” 
című napirendi pont előtt tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(24 igen, egyhangú)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Dr. Gegesy Ferenc: Kérem, szavazzunk az így kiegészített napirend egészéről.

318/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)

173/8/2008., 173/11-24/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

2./  Ferencvárosi  kitüntetések  alapításáról  és  adományozásuk  rendjéről  szóló  3/2006.  (II.  09.)  rendelet 
módosítása (I. forduló)

198/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester

3./ SZMSZ módosítása
155/6-7/2008. sz., 210/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

       Kandolka László képviselő

4./ Válasz a Kultiplexszel kapcsolatban
203/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Oszvári István jegyző

5./ Lakásrendelet módosítása
196/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

6./ SKANSKA-Volánbusz KSZT területén keretövezet módosítás
202/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész

7./ IX. kerületi Szakrendelő Kft. ügyvezető igazgatójának prémium feltételei
197/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester

8./ 300/2008. (IX. 17.) sz. határozat pontosítása
201/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester
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9./ Tájékoztató a kerületben július 28-án talált bombáról
191/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Bánsághi Tamás alpolgármester

10./ Testületi határozatok határidejének meghosszabbítása
16/7/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző

11./ Ráday u 57. – Lónyay u. 56. ingatlanok értékesítésre kiírt pályázat elbírálása
200/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

12./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
205/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Hardi Róbert alpolgármester

13./ Önkormányzati hatósági ügyek
194/2008., 194/2-4/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Tamás Beáta irodavezető

14./ Tájékoztató a 2008. évi nyári táborokról
205/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Bagdi Sándor igazgató

(25 igen, egyhangú)
(A szavazásban 25 képviselő vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:

Bánsághi  Tamás:  Bizonyos  csalódottságomban  vagyok  kénytelen  napirend  előtt  szólni.  Hiányoltam  azt  a 
javaslatot,  hogy  a  kamerák  telepítéséről  szóló  rendkívüli  bizottság  létrehozását  vegyük  napirendre.  Ebben 
egyébként nem tudnék részt venni, mert mint alpolgármester, még ideiglenes bizottságnak sem lehetek a tagja. 
Ezt  pótlandó  javaslom,  hogy  Képviselőtársaim  juttassák  el  írásos  javaslataikat  arra,  hogy  hol  szeretnének 
kamerákat  látni  a  kerületben.  Ezeket  az  igényeket  a  jövő  héten  összegyűjtöm,  a  Rendőrkapitány  úrral 
véleményeztetem és  ezt  a  javaslatot  szeretném az  illetékes  Környezetvédelmi,  Közterületi  és  Közbiztonsági 
Bizottság elé terjeszteni még novemberben. Egyben meghívom az ülésre a javaslattevő képviselőket is, hogy 
vegyenek részt a vitában. Ezután szeretném a november 5-i képviselő-testületi ülésre előterjeszteni a témát.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)
173/8/2008., 173/11-24/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

Pál Tibor: Az előterjesztés részét képezi a 173/8/2008. sz. és a 173/11-24/2008. sz. előterjesztések. Ezek azok 
a módosító indítványok, amelyek a kifüggesztés után érkeztek. A 173/23/2008. sz. előterjesztés nem képezi a 
napirend tárgyát.

Dr. Gegesy Ferenc: A 173/8/2008. sz. előterjesztés a kifüggesztett változat. A 173/11/2008. sz. előterjesztéssel 
kezdődően jöttek a módosító javaslatok. Tegnap volt a leadási határidő, ennek az időnek a leteltét megvárva 
készítettem a 173/22/2008. sz. összefoglaló előterjesztést,  amiben a beérkezett javaslatok abszolút többsége 
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szerepel. A 173/23/2008. sz. előterjesztés önmagában egy olyan téma, amit egy másik képviselő-testületi ülésen 
kellene megtárgyalni.  A 173/24/2008.  sz.  előterjesztés  pedig egy kivonat  egy bizottsági  jegyzőkönyvből,  ami 
belső átcsoportosításról  szól.  Ennek a dátuma szeptember 25.,  tehát határidőben érkezettnek lehet tekinteni. 
Kérem, hogy a 173/8/2008. sz., a 173/22/2008. sz. és a 173/24/2008. sz. előterjesztésekről együtt szavazzunk és 
ne feledkezzünk meg arról, hogy van még egy hozzá tartozó pont, amiről a múlt alkalommal elutasító határozat 
született.  A  költségvetés  bevételi  oldalában  benne  van,  viszont  van  egy  többséget  nem kapott  szavazás  a 
részvényértékesítésről. Ahhoz, hogy ez a helyzet egyértelmű legyen, erről is kell szavazni.

Mezey István: Polgármester úr említette a részvényértékesítést. Konkrétan mire gondolt?

Kammermann Csaba: Én is ezt akartam kérdezni.

Balla Ágnes:  A 173/18/2008. sz. előterjesztés 4. pontja tárgyalja a Ferencváros Kártya költségvetési igényét. 
Szerintem ez a 173/23/2008. sz. előterjesztés visszavonása miatt okafogyottá vált.

Hubert Béláné:  A 173/17/2008. sz. előterjesztés a Gondozó Szolgálat búcsún való részvételének költségeiről 
szól. Ezt megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

Kandolka László:  A 173/18/2008. sz. előterjesztés 1. pontjában leírt közvélemény kutatás mit takar? Eléggé 
kidolgozatlannak  látom, miért  kerül  6  millió  Ft-ba? Ezen kívül  szó van még díszkivilágításról  a  József  Attila 
lakótelepen. Biztonsági okokból inkább a Csengettyű és a Távíró utcában kellene világításra pénzt költeni.

Dr. Jelinek Benjámin Gábor: A keretövezet módosítás után mennyivel emelkedhetnek a részvényárak?

Dr.  Gegesy Ferenc:  A képviselők  hozzászólásából  látszik,  hogy ugyanazokra  a részvényekre  gondolunk.  A 
Bólyai területéből adódóan megszerzett részvénycsomagról van szó. 
A 173/23/2008. sz. előterjesztés nem került bele az általam készített előterjesztésbe, de az ott szereplő javasolt 
összeg is indokolja, hogy egy másik ülésen először folytassunk szakmai vitát, és utána döntsünk a pénzről.
A Gondozó Szolgálat  búcsún való részvételéhez  kért  összeg szerepel  az általam készített  173/22/2008.  sz. 
összefoglaló előterjesztésben.
A  József  Attila  lakótelep  kérdése  nincs  benne  az  összefoglalóban,  a  közvélemény  kutatás  viszont  igen. 
Elképzelhetőnek tartom ennek a támogatását. Nem én tettem ezt a javaslatot, de azok, akik leírták, meg tudják 
indokolni.
Amikor a Főváros végrehajtja a keretövezet módosítást, akkor biztos, hogy sokat fog jelenteni. Hogy pontosan 
mennyit és pontosan mikor, erre nem tudok válaszolni.

Dr. Jelinek Benjámin Gábor:  Ha jól értem, Polgármester úr azt mondja, hogy erről később érdemes beszélni, 
amikor csak ezzel foglalkozunk?

Dr. Gegesy Ferenc: Ezt a Ferencváros Kártyára mondtam.

Dr. Jelinek Benjámin Gábor: Szerintem ezt is érdemes lenne átbeszélni. Ha ilyen változások – még ha nem is 
rövid időn belül - bekövetkeznek, akkor jóval több pénzhez tud jutni az önkormányzat, amit nem szabad szem elől 
téveszteni. Javaslom, hogy ezt most ne tárgyaljuk.

Dr. Gegesy Ferenc:  Úgy gondolom, hogy az általam felvetett  két javaslat  közül  az elsőhöz nincs kérdés és 
hozzászólás.  Ez az, hogy a kifüggesztett  173/8/2008.  sz.  előterjesztést  kibővítsük-e a 173/22/2008.  sz.  és a 
173/24/2008. sz. előterjesztésekkel. A másik a részvényeladásról történő szavazás. Ez az előző ülésen volt téma 
és ott sem alakult ki vita. Azóta sem volt vita, és szívesen vettem volna, ha akár a Tulajdonosi Bizottság, akár a  
Pénzügyi  Bizottság  ülésén  bővebben  szó  esik  róla.  Javaslom,  hogy  szavazzunk  róla,  mert  különben  a 
költségvetés sem fogadható el.

Pál Tibor:  Sok módosító indítvány van és vélhetően nem mindenki tudta követni, hogy melyeket fogadta be a 
Polgármester úr.

5



Dr. Gegesy Ferenc (ÜGYREND): Javaslom, hogy a 173/22/2008. sz. és a 173/24/2008. sz. előterjesztésekről – 
amelyekben össze van foglalva a javaslatok 96%-a – szavazzunk. Ha valaki ragaszkodik egy előterjesztéssel 
kapcsolatban a külön szavazáshoz, csak akkor szavazzunk külön. Így gyorsabb.

Pál Tibor: Végigmegyünk a 173/11/2008. sz. előterjesztéssel kezdődően, és az előterjesztő nyilatkozik, hogy mit 
fogadott  be  a  173/22/2008.  sz.  előterjesztésben.  Ami  kimaradt  ezekből,  arról  fogunk  külön  szavazni.  Utána 
szavazunk  a  részvényértékesítésről,  ami  a  múltkor  nem  kapott  többséget,  végül  pedig  a  költségvetés 
elfogadásáról.
A  173/11/2008.  sz.  előterjesztés  –  Weöres  Sándor  Iskola  jégpálya  kondenzátor  beszerzés  iránti  kérelme  – 
szerepel a 173/22/2008. sz. előterjesztésben?

Dr. Gegesy Ferenc: Igen.

Pál Tibor: 173/12/2008. sz. előterjesztés, a Karaván Művészeti Alapítvány támogatása?

Dr. Gegesy Ferenc: Igen.

Pál Tibor: 173/13/2008. sz. előterjesztés, a „deák” Emlékérem költségeinek átcsoportosítása?

Dr. Gegesy Ferenc: Szerepel benne.

Pál Tibor: 173/14/2008. sz. előterjesztés a Sport Alap növelésére tesz javaslatot. Erről a múltkor már döntöttünk 
a sportrendelet keretében.

Dr. Gegesy Ferenc: Benne van. A Sport Alap 10 millió Ft-os összeggel, a „deák” Közalapítvány részére pedig a 
sportösztöndíj pályázat céljára 2 millió Ft szerepel.

Pál Tibor: 173/15/2008. sz. előterjesztés a bomba körüli plusz kiadásokról szól, ez is szerepel a 173/22/2008. sz. 
előterjesztésben.  A 173/16/2008.  sz.  előterjesztés  az Ifjúmunkás u. 13.  sz.  alatti  iskolában történő futópálya 
kialakításáról szól.

Dr. Gegesy Ferenc: Benne van.

Pál  Tibor:  173/17/2008.  sz.  előterjesztésről  már  volt  szó.  Az  előterjesztő  befogadta  a  400.000  Ft 
átcsoportosításáról szóló javaslatot a búcsún való részvételhez.
A  173/18/2008.  sz.  előterjesztés  több  mindent  is  tartalmaz.  Kérdés  volt  a  közvélemény  kutatás,  amit  az 
előterjesztő befogadott.

Dr. Gegesy Ferenc: Ebben az előterjesztésben van 5 növelő tényező, és a 6. csökkentő. Ebből a hat pontból az 
első kettő szerepel a 173/22/2008. sz. előterjesztésben. A 3. és 4. pontról  az a véleményem, hogy inkább a 
következő évi  költségvetésben szerepeljen.  Az 5. pontot  nem tettem bele az összefoglaló  előterjesztésbe.  A 
bújtatott 6. pontot – a rehabilitáció kiadásainak visszafogását – pedig nagyon nem tettem bele.

Pál Tibor:  Tehát a 173/18/2008. sz. előterjesztés 1. és 2. pontját az előterjesztő befogadta, a 3., 4., 5. és 6. 
pontot viszont nem.

Emődy Zsolt:  Polgármester  úr  jelezte,  hogy  más  forrást  is  meg  tudna  jelölni.  Abban  természetesen  lehet 
módosítás, de a kiadási oldalon vélhetően nem. Örömmel venném, ha a Polgármester úr javaslatot tenne arra, 
hogy minek a terhére.

Pál Tibor: Az előterjesztők tehát fenntartják az előterjesztésüket és külön szavazást kérnek ezekről a pontokról.

Kammermann Csaba  (ÜGYREND): Kérem, hogy a részvényeladás ügyében ne szavazzunk. Azért mondom, 
mert tegnap a Pénzügyi  és Költségvetési  Bizottság azért nem tudta megtárgyalni  a témát, mert a szocialista  
képviselők nem jelentek meg és határozatképtelenek voltunk. Az MDF-es kollegánk sem jelent meg. Zajlanak az 
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események, de ez nem mentesít attól, hogy az illetékes bizottság ne tudjon összeülni és véleményt formálni. Ha 
azért  nem tárgyaltuk  volna  meg,  mert  „slendriánok”  lettünk  volna  mi,  akik  eljöttünk  az  ülésre  –  beleértve  a 
Polgármester  urat  is  -,  akkor  indokolt,  hogy  ezt  most  megtárgyaljuk.  Úgy  gondolom,  hogy  ekkora  összeg 
esetében indokolt lenne, hogy a bizottságok megtárgyalják az előterjesztést. Annál is inkább, mert mint látjuk, 
jelentős  változás  állt  be  a  kérdésben.  Annak  idején,  amikor  az  önkormányzat  megvette  a  területet,  nagyon 
bonyolult zárolt terület volt, de ha ez feloldódik, akkor nagyságrendekkel meg fog nőni a terület értéke.

Pál Tibor: Letelt az ügyrendi hozzászólásra biztosított 2 perc. Az volt a javaslat, hogy a részvényértékesítésről 
ne szavazzunk.  Ha odaérünk a szavazásban,  akkor ezt a véleményt  ki  lehet  fejezni  úgy, hogy nem szavaz. 
Javaslom, hogy folytassuk a többi előterjesztéssel.

Dr. Gegesy Ferenc  (ÜGYREND): Emődy úr említette, hogy jeleztem, más források is lehetségesek. Én nem 
jeleztem semmit. Azt mondtam, hogy idén nem javaslom. Ha valaki nagyon alaposan nézi az általam benyújtott  
javaslatot,  akkor  találhat  benne  olyat,  ami  a  mai  sajtóhírek  szerint  idén nem aktuális.  Az  időközi  választás 
kiadásaira gondolok. Szerencsés módon ez a jövő évi büdzsét terheli.

Bánsághi Tamás (ÜGYREND): Mivel az előterjesztők nem vonták vissza a javaslatukat, a 3., 4., és 5. pontokról 
külön szavazzunk. A 4. pont ügyében nem született döntés, ezért gondolom, hogy az előterjesztők a céltartalékba 
helyezést javasolják. Miután ezekről szavaztunk, és kiderült, hogy kapott-e többséget, ezután kérdezzük meg a 
Polgármester urat, hogy milyen forrást lát az itt megjelölt helyett.

Hardi Róbert:  A költségvetés módosítás kiadási oldalai egy bevételi  tételtől nagy mértékben függenek, ezért 
javaslom, hogy előbb a részvényeladásról szavazzunk. Ha az nem kapja meg a többséget, akkor az összes többi 
kiadásnak nincs forrása.

Dr. Gegesy Ferenc:  Ami nincs, azt nem lehet a céltartalékba helyezni. Ha ez úgy értendő, hogy a céltartalék 
sorban nyissunk egy új összeget, akkor rögtön felmerül, hogy milyen összeget. Azt, ami itt szerepel, vagy azt, 
ami – ha jól emlékszem – Martos képviselő úr javaslatában szerepel. Javaslom, hogy ezt a témát a következő 
képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk meg és miután a javaslat 2009. évi kiadást jelent, normális szakmai vita után 
döntsünk róla.

Pál Tibor: Mint a feladatért felelős alpolgármester, el tudom fogadni a javaslatot. Nem én vagyok az előterjesztő, 
de támogatom.

Kandolka László (ÜGYREND): A szavazás előtt frakció szünetet kérek.

Pál Tibor: A 173/19/2008. sz. előterjesztés robogók vásárlásáról szól.

Dr. Gegesy Ferenc: Benne van az összefoglalóban.

Pál Tibor: A 173/20/2008. sz. előterjesztés 1,5 millió Ft-ot jelent TBC szűrésre. 

Dr. Gegesy Ferenc: Ezt én javasoltam, tehát benne van.

Pál Tibor: A 173/21/2008. sz. előterjesztés az FMK kérése.

Dr. Gegesy Ferenc: Ez is szerepel a 173/22/2008. sz. előterjesztésben.

Pál  Tibor:  A  173/23/2008.  sz.  előterjesztést  levettük  napirendről,  ezzel  kapcsolatos  a  173/18/2008.  sz. 
előterjesztés 4. pontja is. A 173/24/2008. sz. előterjesztést pedig befogadta az előterjesztő.

Hidasi Gyula: A 173/18/2008. sz. előterjesztés 4. pontját visszavonjuk.

Pál Tibor: Tehát így már csak a 3. és 5. pontokról kell szavazni. A szavazás előtt szünetet rendelek el.
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FRAKCIÓ SZÜNET

Pál  Tibor:  A  végszavazás  következik.  Először  a  részvényértékesítésről  döntünk,  ami  a  173/10/2008.  sz. 
előterjesztésben szerepelt. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatban szereplő 1. pontról.

319/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Taltoring Kft-ben levő 10 %-os üzletrész csomag 563 m Ft-
os vételáron történő értékesítéséhez hozzájárul, a lebonyolítással megbízza a Polgármester urat.”

(12 igen, 1 nem, 9 tartózkodás)
(A szavazásban 22 képviselő vett részt.)

Pál Tibor:  Az egyszerű többséget  megkapta,  de a minősített  többséget nem. Rövid vita következik.  Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk újra.

320/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Taltoring Kft-ben levő 10 %-os üzletrész csomag 563 m Ft-
os vételáron történő értékesítéséhez hozzájárul, a lebonyolítással megbízza a Polgármester urat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(15 igen, 1 nem, 9 tartózkodás)
(A szavazásban 25 képviselő vett részt.)

Emődy Zsolt (ÜGYREND): A végszavazás előtt még egy pontosítás fontosnak tűnik. A kiadási oldal, gondolom 
egyértelmű volt, hogy 7 millió Ft-tal csökken, tehát a 4. ponttól visszakozott a két előterjesztő. A forrás oldalon 
némi módosítás történt. Egyrészt a 7 millió Ft átvezetése érdekében a 3222. sort az eredetileg javasolt helyett 
26,6 millió Ft-tal csökkenne, az 5510. sor 20 millió Ft-tal csökkenne, a 3120. sor – amire Polgármester úr tett 
javaslatot és az időközi választás lenne – 20 millió Ft-tal csökkenne. Így az egyenleg 66,6 millió Ft-tal csökkenne 
a forrás oldalon és a kiadási oldalon is ennyi az egyenleg a 73,6 millió Ft helyett.

Dr. Gegesy Ferenc: A javaslat a rehabilitációs kiadások érdemi csökkentését jelenti, úgyhogy gratulálok annak, 
aki ezt meg fogja szavazni.

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 173/18/2008. sz. előterjesztés 3. pontjáról.

321/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  173/18/2008.  sz.  előterjesztésben  szereplő  3. 
ponttal.”

(13 igen, 7 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 25 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 173/18/2008. sz. előterjesztés 5. pontjáról. Ez a Napfény utcai díszkivilágításról 
szól.
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322/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  173/18/2008.  sz.  előterjesztésben  szereplő  5. 
ponttal.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(14 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Már csak ennek kell forrást keresni a végszavazás előtt.

Dr. Gegesy Ferenc: Ennek a tartalékban van fedezete.

Hidasi Gyula (ÜGYREND): 5 perc frakció szünetet kérek.

FRAKCIÓ SZÜNET

Pál Tibor: A 173/18/2008. sz. előterjesztés 3. pontjánál az egyszerű többség megvolt, a minősített viszont nem. 
Az SZMSZ szerint ilyenkor rövid vitát kell tartani. A rövid vitát megnyitom.

Bánsághi  Tamás:  A vitában nem, de az előterjesztői  összegzésben elhangzott  egy minősítés.  Felhívnám a 
figyelmet arra, hogy az éves költségvetésben elfogadott rehabilitációs összeg jelentősen, mintegy 200 millió Ft-tal 
növekszik  ennek az előterjesztésnek az eredményeként,  nem pedig csökken.  Nyilván ahhoz képest,  hogy a 
Polgármester  úr  250  millió  Ft-os  növekményre  tett  javaslatot,  ez  csak  200  millió  Ft-tal  növekedne,  az 
előterjesztéshez képest visszalépés. De ennek az előterjesztésnek a lényege mégiscsak az, hogy a rehabilitációs 
összeg 200 millió Ft-tal növekszik.

Dr.  Gegesy  Ferenc:  Az előbb óriási  többséggel  elfogadott  plusz  bevétel  kevesebb,  mint  felét  javasoltam a 
rehabilitáció növelésére fordítani. Ez már nagyon visszafogott rehabilitáció. A mostani javaslat arról szól, hogy ezt 
még vegyük vissza. Megnéztem az eredeti számokat. Nyilván abból adódott, hogy a féléves teljesítés az éves 
kerethez viszonyítva mennyit jelent. De nem fél évnél, hanem háromnegyed évnél tartunk, és vannak ebben a 
témában kötelezettségeink,  pl.  lakásvisszavételek.  Nagy meglepetésemre  azt  látom,  hogy  a  Vagyonkezelési 
Bizottság újabb, néhány nem igazán használható lakás visszavételéről döntött. Ezek után ez kb. azt jelenti, hogy 
még egy lakást lehet vásárolni, és majd várjuk a jó szerencsét, hogy a költségvetésből erre többletforrást tudjunk  
biztosítani. Azt mondtam, hogy a 3. pontban szereplő 52 millió Ft-os összeg a tényleges értéknövekedéshez 
képest meglehetősen nagy összeg. Ha ez mégis annyira fontos, akkor 20 millió Ft-ot – mert ez felszabadult – fel 
lehet használni és a stratégiai kérdést át lehet vinni a következő évi költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy az udvar  
felújítása nem novemberben fog elindulni. Ha közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor pláne nem. Ennek ez a 
tétje, a rehabilitációs költségek csökkentésének pedig az, hogy vissza kell fogni az ott lévő lakások és épületek 
kiürítését, nem tudjuk olyan ütemben folytatni, mint amire meg van a lehetőségünk.

Kammermann Csaba: Nagyon kalandos útja volt ennek a szerencsétlen sport ösztöndíj dolognak. Annak idején 
már minden „sínen volt” és szerettünk volna erről szavazni. Aztán az Alpolgármester úr levetette napirendről, 
majd a következő ülés előtt három helyre telefonáltam, hogy ez bekerült-e a napirendi pontok közé. Bekerült, 
mindenki megnyugtatott. Álmomban sem gondoltam volna, hogy erről nem fogunk szavazni. A legutóbbi ülésen 
ugyanis nem szavaztunk róla. Most megint itt van az előterjesztés, de úgy néz ki, hogy megint nem tudunk róla 
szavazni. Úgy néz ki a történet, hogy arról kell szavazni, hogy 2 millió vagy 5 millió Ft legyen. Szeretném, ha erről 
tudnánk  végre  dönteni.  Ez  az  összeg  kifejezetten  a  ferencvárosi  gyerekeket  szolgálná.  Tudjuk  azt,  hogy 
elfogadtunk egy 10 millió Ft-os keretet,  amiből  maximum 2,5 millió Ft-ot  kaphat  egy egyesület.  A Képviselő-
testület  bölcsességére bízom, hogy a ferencvárosi  gyerekek által  megpályázott  alap 2 millió vagy 5 millió Ft 
legyen. Gyakorlatilag mindegy, mert ez az első év és az a lényeg, hogy a rendszer beinduljon. Csak azt kérem, 
hogy erről végre külön szavazzunk.
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Pál Tibor: A vita során elhangzott, hogy 2 millió Ft-tal Polgármester úr megemelte a „deák” Közalapítvány sorát, 
ezt az összeget pedig erre az ösztöndíjra fordítjuk. Ezen a kérdésen már túl vagyunk, az előterjesztő a 2 millió Ft-
ot befogadta. Amikor külön-külön végigmentünk a módosító javaslatokon, ez elhangzott.

Timár Gábor  (ÜGYREND):  Jelzem,  hogy amikor  még frakcióvezető  voltam és a saját  frakciómban hasonló 
történt, és valaki kétszer egymás után ilyen botlást elkövetett, akkor megkértem őt, hogy ezt hagyja abba.

Pál  Tibor:  Több  kérdés,  hozzászólás  nincs.  Kérem,  szavazzunk  újra  a  173/18/2008.  sz.  előterjesztésben 
szereplő 3. pontról.

323/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  173/18/2008.  sz.  előterjesztésben  szereplő  3. 
ponttal.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(14 igen, 6 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Pál Tibor:  Az 5. pontról már szavaztunk. A végszavazás következik, ahol kell forrást találni. Emődy képviselő 
úrnak volt egy módosító javaslata, ezzel együtt kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  14  igen,  1  nem,  8  tartózkodás  mellett  megalkotja 
24/2008. (X.03.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról.

2./  Ferencvárosi  kitüntetések  alapításáról  és adományozásuk  rendjéről  szóló  3/2006.  (II.  09.)  rendelet 
módosítása (I. forduló)

198/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester

Dr. Gegesy Ferenc: Az előző alkalommal, amikor a konkrét személyekről döntöttünk, felmerült egy kérdés. Ha 
valakinek ilyen irányú aggálya van, akkor ezt a rendelet szövegében kell rendezni és nem a javasolt személyek 
körüli  vitában kell  felvetni. A második forduló előtt erre lehet javaslatot  tenni. Ha ez nem történik meg, akkor 
értelemszerűen azt jelenti, hogy a múltkor nagy vitát kavart véleményt az illető már nem tartja fenn.
Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk a kifüggesztésről.

324/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Ferencvárosi  kitüntetések  alapításáról  és 
adományozásuk rendjéről szóló rendelettervezet – 198/2008. sz. előterjesztés szerinti – kifüggesztésével.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Oszvári István jegyző

(22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 23 képviselő vett részt.)

3./ SZMSZ módosítása
155/6-7/2008. sz., 210/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

         Kandolka László képviselő

Pál Tibor:  Az előterjesztés részét képezi a 155/6-7/2008. sz. előterjesztések, illetve van egy személyi kérdés 
210/2008. számon, nem tudom, hogy ezt felvettük-e napirendre.
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Dr. Gegesy Ferenc:  Ez a kör már a többedik kör ennek a nagy sikerű SZMSZ-nek a történetében. Ez első 
forduló, a kifüggesztésről fogunk szavazni. Jelzem, hogy Kandolka úr javaslatát nem vettük fel napirendre, de 
természetesen bármikor megszavazom. A 155/7/2008.  sz. előterjesztés módosító javaslatként érkezett,  része 
lehet a kifüggesztendő rendeletnek.

Kandolka László: Kérem, hogy vegyük fel napirendre a 210/2008. sz. előterjesztést.

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 210/2008. sz. – ”Felügyelő Bizottsági hely személycsere” című – előterjesztés 
napirendre vételéről.

325/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 210/2008. sz. -  ”Felügyelő Bizottsági hely 
személycsere” című - előterjesztést napirendjére felveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(23 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 25 képviselő vett részt.)

Ruzsics Milán: Szilassy képviselő úrtól kérdezem, hogy mint közbeszerzési tanácsnok, milyen feladatokat kíván 
ellátni?

Martos  Dániel:  Alpolgármester  úr  a  Képviselő-testülethez  címzett  levelét  ismét  érdeklődve  olvastam.  Nem 
feltételezem,  hogy Alpolgármester  úr nem ismeri  a  helyi  önkormányzatokról  szóló törvényt,  illetve a törvényi 
hierarchiát. A kerületi SZMSZ-t megint csak az önkormányzati törvény fölé helyezi, ezért felajánlom, hogy egy 
díszkötéses példányt hozok neki a következő ülésre az önkormányzati törvényből.

Szilassy  Gábor  Cézár:  Az  elmúlt  két  évben  figyelemmel  kísértem  a  közbeszerzéseket  és  vannak  olyan 
észrevételeim, amelyeket szeretnék megerősíteni és szükség esetén a Képviselő-testület elé hozni.

Pál Tibor: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelettervezet kifüggesztéséről.

326/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról szóló 
rendelettervezet –155/6-7/2008. sz. előterjesztések szerinti – kifüggesztésével.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Oszvári István jegyző

(15 igen, 2 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a személycseréről szóló 210/2008. sz. előterjesztésről.

327/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  FESZOFE  Kft.  Felügyelő  Bizottságából 
Mikesi Pongrácot visszahívja és helyére Gergely Noémit delegálja 2008. október 1. hatállyal.
Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(25 igen, egyhangú)
(A szavazásban 25 képviselő vett részt.)
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4./ Válasz a Kultiplexszel kapcsolatban
203/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Oszvári István jegyző

Dr.  Jelinek  Benjámin  Gábor:  Köszönöm  a  Jegyző  úr  válaszát.  Ha  jól  tudom,  lehet  kötni  határozott  és 
határozatlan idejű szerződést. Ez egy határozatlan idejű szerződés. Ha jól tudom, a napi bért – amit tartalmaz a 
szerződés – fel kell szorozni 72 hónappal ennek a 10-15 embernek az esetében. Ez alapján derül ki, hogy ez 
valójában közbeszerzés köteles-e, vagy nem. Egyértelmű, hogy ez átlépi  a 25 millió Ft-ot. Továbbra is az a 
kérdésem, hogy ez a kifizetés így biztosan megállja a helyét? A későbbiekben nem lehet ebből problémája az 
önkormányzatnak? Nem valószínű, hogy bizonyos szervek elfogadják, hogy mi azt hittük, hogy a 25 millió Ft-ot 
nem haladja meg.

Dr. Oszvári István:  Ez a tájékoztató és a korábbi kettő is tartalmazta, hogy előre nem lehetett látni, hogy a 
Kultiplex őrzése milyen hosszú ideig fog tartani. Korábban reméltük ennek az ügynek a lezárását. Részletesen is 
meg volt indokolva, hogy mi tette szükségessé ennyi ember alkalmazását. Ahogy a helyzet engedte, a létszámot 
fokozatosan csökkentettük. Többet nem kívánok hozzátenni, úgy gondolom, hogy a megoldás jogszerű volt.

Bánsághi Tamás: Normál hozzászólóként kértem szót, de ügyrendi javaslatot tennék. Látom, hogy a Jegyző úr 
– mintha sejtette volna, hogy a válasz napirenden lesz – határozati javaslatot is megfogalmazott az előterjesztés 
végén. Kérem, hogy erről szavazzon a Képviselő-testület.

Dr. Gegesy Ferenc: Az, hogy „Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását” nem szavazásra történő felhívás.

Mezey István: Jegyző úr is jelezte, hogy ez a kérdés nem először szerepel a Képviselő-testület előtt. Korábban 
úgy volt, hogy az őrző-védő cég egy korábban elnyert közbeszerzés alapján végezte ezt a tevékenységet. Ebben 
a tájékoztatóban már az szerepel, hogy egy független, külön szerződésben egy speciális munkáról volt szó. A 
régi közbeszerzés alapján ugyan győzött  ez a cég, de utána egy speciális szolgáltatás volt.  Most akkor van, 
amire közbeszerzést  írunk ki,  és van,  amire nem? Ugyanerre  a tevékenységre  – őrzés-védésre  -  2005-ben 
közbeszerzést írtunk ki, ráadásul a számlákon is ugyanaz a tevékenység szerepel, mint akkor. Tehát semmiféle 
speciális kitétel nem szerepel a számlákon. Többször is megköszöntük már Jegyző úrnak a tevékenységét ebben 
a kérdésben. Abban már nem szeretnék vitatkozni, hogy mi indokolta az ekkora létszámot. Itt született egy külön 
szerződés, amelynek a megkötésekor a közbeszerzési törvényre is tekintettel kellett volna lenni. Határozatlan 
idejű  szerződésnél  elég  világosan  nyilatkozik,  a  törvény  a  72  hónapot  feltételezi  a  teljesítés  végének.  A 
szerződés megkötésekor más szempontokat is figyelembe kellett volna venni.

Dr. Gegesy Ferenc: Nem tudom, hogy mit kellett volna a Jegyző úrnak csinálnia? Októberben meg kellett volna 
hirdetni egy közbeszerzést, amely arról szólt volna, hogy október végén a Moziüzemi Vállalatnak át kell adnia a 
helyiséget,  de tudjuk,  hogy ezt nem fogja megtenni,  sőt,  február  28-án -  amikor  ténylegesen átadta – olyan 
helyzet lesz, hogy nem tudjuk úgy átvenni a helyiségcsoportot, hogy ne lennének a bírósági eljárás befejezéséig 
közelégedetlenséget kiváltó rendezvények? A másik lehetőség, hogy amikor február közepén elindult az „élőlánc 
mozgalom” és hasonló jellegű megmozdulások, akkor kellett volna közbeszerzést meghirdetni, amit júniusban 
elbírálunk, és megpróbáljuk az ott lévő 60 vagy 160 embert kitessékelni az épületből? Mivel ezt törvényesen nem 
tudtuk volna megtenni, a végeredmény ugyanaz. Másfél éven keresztül hallgathatta volna még a lakosság a nagy 
tetszést arató koncerteket és egyéb cselekményeket?

Mezey István: Azt nem vitatjuk, hogy ezt valamilyen módon őrizni kellett. Egyedül az őrzés árát vitatjuk, ami a 
szerződésben is  benne van.  Nyilvánvalóan a  létszámot  azért  vitatjuk,  mert  ennyi  embert  nem indokolt  ez a 
helyzet.  Az árat mindvégig vitattuk, azt tudjuk, hogy ezt a szolgáltatást  meg kellett  rendelni.  Polgármester úr 
éppen a napokban kezdeményezett közbeszerzést az ingatlanközvetítéssel kapcsolatban, mert átléptük azt az 
értékhatárt,  amitől kezdve már közbeszerzés köteles egy szolgáltatás. Ugyanúgy, mint ebben az esetben, az 
önkormányzatnak el kellett volna kezdenie egy közbeszerzés kiírását, mert átlépte az értékhatárt. Van erre példa, 
a napokban foglalkozott vele a Közbeszerzési Bizottság. Elfogadom az érvet, hogy szerettük volna hamarabb 
lezárni az ügyet és ezáltal 25 millió Ft alatt maradni, de miután ez nem sikerült, kötelességünk lett volna elindítani 
az eljárást.
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Dr. Gegesy Ferenc: Amikor március elején érzékeltük, hogy ez még eltart egy darabig, akkor ki kellett volna írni 
a közbeszerzést.  A delikvensek – annak ellenére,  hogy az előzetes „hajcihővel”  sem értek el  semmit - még 
reménykedtek abban, hogy ki tudnak belőlünk valamennyi pénzt „paszírozni”, hogy csendben elmenjenek, ezért 
ott tartották az embereiket.  Az is lehetséges lett volna, hogy márciusban kiírjuk a közbeszerzési  eljárást,  azt 
júniusban elbíráljuk, de közben mondjuk május 8-án lejár a 25 millió Ft-os keret és otthagyjuk az épületet. Ez is 
követhető taktika lett volna.
Az ügyrendi javaslat arról szólt, hogy szavazzunk-e a tájékoztatóról. Kérem, szavazzunk.

328/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a 203/2008.  sz.  – ”Válasz a Kultiplexszel 
kapcsolatban” című – előterjesztésről szavazással dönt.”

(11 igen, 12 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

5./ Lakásrendelet módosítása
196/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

Dr. Gegesy Ferenc: Leírtam azt a sajnálatos malőrt, ami történt. A legutóbb az egyik hozzászólás előre jelezte 
is, hogy furcsák a sorszámok és melyik mellékletet is hagyjuk ki. Nem hagytunk ki semmit, csak nálam volt rossz 
példány,  ami  alapján  készült  az  előterjesztés.  Nem  az  a  változat  volt,  mint  ami  az  éppen  akkor  aktuális 
rendeletünk. Ezért javaslom ezt a gyors és különösebb vita nélküli eljárást. A „bontandó épületek” közül kikerül 
egy  azóta  már  nagyrészt  elbontott  épület,  de egyébként  szó  szerint  megegyezik  azzal  a  javaslattal,  amit  a 
múltkor nagy többséggel elfogadtunk.

Zombory Miklós: Az első variáció, amit a Polgármester úr terjesztett elő, arról szólt, hogy a 40 m2 alatti lakások 
esetén a mindenkori forgalmi érték 100%-a, a 40 m2 feletti lakások esetén pedig 90%-a lehet a pénzbeli térítés 
összege. Ez a változat jobban tetszett a Vagyonkezelési Bizottságnak. Aztán jött az utolsó változat, ami egy kicsit 
megosztotta a bizottságot. Ez azt tartalmazza, hogy 40 m2 alatt 270.000 Ft/m2-rel, 40 m2 felett pedig 250.000 
Ft/m2-rel számoljunk a pénzbeli térítés meghatározásánál.

Dr. Gegesy Ferenc:  Az előző ülésen éppen ebből volt vita. Ott az lett a konklúzió, hogy a kétféle javaslatot 
próbáljam összekombinálni.  Úgy vélem, hogy ez sikerült,  de látom, nem mindenki  gondolja így. Kérem, hogy 
lehetőség szerint egy fordulóban fogadjuk el a rendeletet.

Pál Tibor: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az egy fordulóban történő elfogadásról.

329/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  lakásrendelet  módosításáról  szóló 
rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(14 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

A  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  15  igen,  8  nem,  1  tartózkodás  mellett  megalkotja 
25/2008. (X.03.) rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosításáról.

13



6./ SKANSKA-Volánbusz KSZT területén keretövezet módosítás
202/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész

Dr.  Sersliné  Kócsi  Margit:  A mai  fővárosi  egyeztetésen  felmerült,  hogy  csak  bizonyos  keretövezetre  lehet 
automatikusan módosítani.  Ha intézmény keretövezetet  akarunk módosítani,  ahhoz a Főváros szükségesnek 
tartja  a  TSZT  –  a  Településszerkezeti  Terv  –  módosítását  is.  Ezért  javaslom,  hogy  a  határozati  javaslat 
egészüljön ki egy harmadik ponttal, ami a TSZT és az FSZKT módosításának kezdeményezéséről szól.

Emődy Zsolt: A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Meglepődve 
szembesültünk  vele,  hogy  különösebb egyeztetések  nélkül  bontási  engedélyt  kapott  a  területen  lévő összes 
épület. Ez vélhetően jogilag nem aggályos, de azért probléma, mert egy katonai területről van szó, és érdemben 
soha senki nem tudta megnézni,  hogy valamelyik épület  esetleg méltó-e védelemre vagy sem. A bizottság a 
következő  ülését  a  remélhetőleg  még  álló  főépületben  fogja  megtartani.  Így  szakértő  bevonásával 
meggyőződhetünk róla, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül bonthatjuk az épületeket.

Dr. Gegesy Ferenc: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kiegészített határozati javaslatról.

330/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./  egyetért  a SKANSKA-VOLÁNBUSZ KSZT területén elhelyezkedő ingatlanokon (hrsz: 38295,  38273/45)  a 

különleges honvédelmi keretövezet intézményi keretövezetre való változtatásával.
2./  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  keretövezet  módosítási  kérelmet  és 

hatástanulmányt nyújtsa be Budapest Főváros Önkormányzatához jóváhagyás céljából.
3./  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy  kezdeményezze  a  Fővárosi  Szabályozási  Keretterv  módosítását,  és 

amennyiben szükséges a Településszerkezeti Tervét is.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 22 képviselő vett részt.)

7./ IX. kerületi Szakrendelő Kft. ügyvezető igazgatójának prémium feltételei
197/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester

Hubert  Béláné:  Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangúlag 
elfogadta. A Felügyelő Bizottság elnöke nincs itt, de nyugodtan mondhatom, hogy ők is elfogadták a javaslatot.

Kandolka  László:  A határozati  javaslatban  az  szerepel,  hogy  mulasztások,  súlyos  hiányosságok  esetén  is 
fizetünk prémiumot. Minden tiszteletem a Főorvos úré és a szakmai menedzsmenté, de ha súlyos hiányosságról 
van szó,  akkor  talán  nem kellene prémiumot  megállapítani.  Bár  nem feltételezem,  hogy  lesz  ilyen,  de  elég 
érdekes, hogy ha valaki negatívan dolgozik és azt megjutalmazzuk.

Pál Tibor: Javaslom, hogy a „súlyos” szó ne szerepeljen a határozatban.

Dr. Gegesy Ferenc: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslatról.
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331/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a IX.  Szakrendelő  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2008.  évi 
prémium feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
1./  a  FESZ költségvetési  intézmény  orvosszakmai,  humánpolitikai  és  pénzügyi  szempontból  zökkenőmentes 

átalakítása gazdasági társasággá, és a Kft. folyamatos működtetése (teljesítés esetén a prémiumösszeg 50 %-
a).

2./  a kft-ként történő működtetés  első évében (2008.  december  31-ig)  a szükséges és a tervekben rögzített 
szakmai átszervezések végrehajtása (teljesítés esetén a prémiumösszeg 30 %-a).

3./ a szakellátás 2007. évi forgalmának szinten tartása (teljesítés esetén a prémiumösszeg 20 %-a).
A prémium kifizetést csökkentő feltételek:
1./ az OEP-el kötendő szerződések elmulasztásából adódó, a Kft-re hátrányt okozó helyzet létrejötte esetén, a 

kifizetendő prémium 50 %-a.
2./  a  szakmai,  felügyeleti  és  hatósági  ellenőrzések  által,  jegyzőkönyvben  rögzített  hiányosságok  esetén,  a 

kifizetendő prémium 50 %-a.
A prémium összege az ügyvezető igazgató éves alapbérének 50 %-a, azaz hat havi munkabérének megfelelő 
összeg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(15 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)
(A szavazásban 23 képviselő vett részt.)

8./ Tájékoztató a kerületben július 28-án talált bombáról
191/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Bánsághi Tamás alpolgármester

Kammermann  Csaba:  Ehhez  is  van  hozzáfűznivalóm,  de  azért,  hogy  a  szavaimban  senki  ne  találjon 
kivetnivalót, leszögezem, hogy senkit nem szeretnék megsérteni. Sem a ferencvárosiakat József Attilával, sem 
az  MSZP-s  képviselőket,  de  úgy  gondolom,  hogy  ennyi  humor  belefér.  Amennyiben  Képviselőtársaim  úgy 
gondolják, hogy nem fér bele, akkor innentől kezdve maradjanak a száraz tények. Ha valaki úgy érezte, hogy 
megsértettem,  akkor  attól  újra  elnézést  kérek.  Bár  közel  volt  a  Duna,  ürgebőrbe  varrt  békaemberek 
kémjelentéseit még bele lehetett volna írni ebbe a történetbe.

Timár Gábor: A humort azt persze szeretjük.

Bánsághi  Tamás:  Értettem  az  „ürgebőrbe  varrt  békaembereket”,  mert  időnként  én  is  nézek  filmet. 
Tájékoztatómban  nagyon  igyekeztem  elkerülni,  hogy  azokat  a  kérdéseket  és  dilemmákat  válaszoljam  meg, 
amiket ez az ügy felvet. Inkább arról szól, hogy homályban hagyja azokat a kérdéseket, hogy ki és miért látta 
jónak egy 2 tonnás német bombatestet odaszállítani annak idején a malomba és hogy ezt azért tette-e, hogy 
gőzkezelő kazán legyen belőle, vagy más célból, helyben hatástalanította, vagy nem. A tűzszerészeknek azt a 
megállapítását,  hogy egy nem ledobott, hanem odaszállított  2 tonnás bombatestet találtak, javaslom tényként 
elfogadni.  Ezeket  a  részleteket  soha  nem  fogjuk  megtudni,  legfeljebb  abból  a  sokat  mondó  tényből 
következtethetünk a történtekre, hogy mikor ez a szerkezet elavult, az ottaniak jobbnak látták egy 4 méter mély 
gödörbe úgy elföldelni, hogy az lehetőleg soha többet ne kerüljön elő. Nem számítottak rá, hogy ott valaki még 
egyszer mélygarázst akar építeni.

Dr. Gegesy Ferenc: Oda is.

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Dr. Gegesy Ferenc: Kihagytunk egy apró pontot, egy korábbi képviselő-testületi határozat pontosítását.
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9./ 300/2008. (IX. 17.) sz. határozat pontosítása
201/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor alpolgármester

Dr. Gegesy Ferenc: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2008. sz. előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról

332/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a 300/2008. (IX. 17.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gegesy Ferenc polgármester
2./ elismerését fejezi ki a 2008. évi Nyári Olimpiai Játékokon nyújtott teljesítményéért Szamoránsky Piroskának 

és Dara Eszternek, őket a Ferencvárosért Emlékérem birtokosait megillető anyagi elismerésben részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gegesy Ferenc polgármester
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy az elismerést tanúsító okleveleket ünnepélyes keretek között, a Ferenc Napi 

Búcsú nyitó rendezvényén adja át.
Határidő: a nyitó rendezvény napja
Felelős: dr. Gegesy Ferenc polgármester

(20 igen, egyhangú)
(A szavazásban 20 képviselő vett részt.)

10./ Testületi határozatok határidejének meghosszabbítása
16/7/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző

Dr. Gegesy Ferenc: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

333/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a 16/7/2008.  számú előterjesztésben megjelölt  határozatok 
határidejét az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 23 képviselő vett részt.)

11./ Ráday u 57. – Lónyay u. 56. ingatlanok értékesítésre kiírt pályázat elbírálása
200/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Gegesy Ferenc polgármester

Dr.  Gegesy  Ferenc:  Ez  a  másodjára  meghirdetett  pályázat.  Az  előző,  eredménytelen  pályázathoz  képest 
annyiban különbözik, hogy egyrészt van értékelhető ajánlat, és a számok alapján látható, hogy melyik a jobb 
ajánlat. Az is látszik, hogy a jobb változat közel van ahhoz, amiből a májusi képviselő-testületi ülésen kiindultunk. 
A határozati javaslatban vannak alternatívák. Az egyik ilyen a Ráday vagy Lónyay utca felőli megépítés. A kettő 
pénzügyi szempontból nem különbözik, ezért a többségi vélemény alapján jobb a Ráday utca. Erről külön nem 
kell  szavazni,  mert  nyilván  a  Ráday  utcai  bejárat  a  jobb az  önkormányzatnak.  Egy  másik  kérdés,  hogy  kit 
nyilvánítunk nyertesnek. Ezzel kiegészítve javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Timár Gábor: A Tulajdonosi Bizottság tegnap megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadta azt, amit 
a Polgármester úr is mondott, a Ráday utcai megközelítést. A bizottság javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsuk 
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eredményesnek.  Abban  nem  sikerült  többségi  álláspontra  jutni,  hogy  melyik  pályázó  legyen  a  nyertes. 
Polgármester úr mondta, hogy nagyjából sikerült elérni azt, amit a májusi ülésen gondoltunk. Igen, csak 100 millió 
Ft-tal tévedtünk.

Emődy Zsolt: A napirenden zárt ülésként szerepel ez a napirend. Nem szeretnék kardoskodni mellette, csak ne 
legyen belőle formai probléma.

Pál Tibor: Képviselő úr kéri, hogy zárt ülést rendeljünk el?

Emődy Zsolt: Nem.

Kandolka László: A bizottsági ülésen is hangsúlyoztam, hogy nem látom ennek a forrását. Ebben a pillanatban 
kaptunk  egy  módosító  javaslatot,  ami  két  éves  költségvetés  terheléséről  szól.  Nem értem,  hogy  ez  hogyan 
született  meg.  Ahogy  elnézem  az  adatokat,  ez  a  felét  sem  fogja  fedezni  annak,  mint  amennyibe  kerül  a 
megvalósítás. Miből óhajtjuk biztosítani a fedezetet?

Hardi Róbert:  Jó lenne ezt az ügyet a teljes folyamatában nézni. Amikor ezzel kapcsolatban idén áprilisban 
meghoztuk az első döntést, akkor pontosan szerepeltek azok a becsült ingatlanforgalmi értékek, amelyeket akkor 
forrásként  jelölt  meg az  előterjesztés.  Ezeket  felelevenítve  elmondom,  hogy  az Üllői  út  45.  sz.  alatti  épület 
használati jog megváltását 80 millió Ft-ra kalkuláltuk, a Közraktár u. 34. sz. alatti épület értékesítését 70 millió Ft-
tal, a Ráday u. 26. sz. alatti épület értékesítését 230 millió Ft-tal, a Bakáts u. 8. sz. alatti, FEVE iroda eladását 
pedig 25 millió Ft-tal kalkuláltuk. Ez összesen 405 millió Ft. Ismerve, hogy a verseny az árakra felhajtó hatással 
van, és ezeket is versenyeztetni fogjuk, azt lehet állítani, hogy a legjobb ajánlatot adó pályázónak az ajánlata és 
ezen ingatlanok bevétele kiegyenlíti egymást. Úgy gondolom, hogy a forrás rendelkezésre áll. Javaslom, hogy a 
több, mint 18 éve zajló folyamat végére tegyünk végre pontot. A Hivatal összevonás azon túl, hogy a dolgozók 
munkáját könnyíti, az állampolgárok érdekeit szolgálja. Ezután nem kell 7 különböző helyre, a Kilián laktanyától a 
Ráday utca végéig menni, ha valamilyen ügyet el akar intézni az állampolgár. Ezzel a megoldással a Bakáts tér 
környékére sikerül összevonni a Hivatal különböző részlegeit. A határozati javaslat 3. pontjában kérem, hogy a 
„legyen megközelíthető” kifejezés szerepeljen a „kerüljön megépítésre” helyett. Az építészeti megoldásból fog 
kiderülni, hogy pontosan milyen épületet képzel el a pályázó, számunkra pedig az a lényeg, hogy a Ráday utca 
felől legyen a bejárat.

Dr. Bácskai János: Ha nem két frakcióvezető jegyezné ezt a módosítást, nem is tűnne fel. Hardi alpolgármester  
úr mondta, hogy a Bakáts u. 8. sz. alatti épület értékesítéséből 25 millió Ft-ot remél. Azt tisztázzuk, hogy az  
értékesítés értékesítése 25 millió Ft, mert akkor inkább az értékesítést választom.

Dr. Gegesy Ferenc:  A májusi  előterjesztés arról  szólt,  hogy ez kb. egyensúlyban van,  de ha a pályáztatás 
költségei ettől eltérnek, akkor tartalékként ott van a Ferenc krt. 8. sz. alatti ingatlan. Az itteni javaslat elfogadható, 
a megközelítésre vonatkozó változtatás szintén. Az Emődy-Hidasi féle módosítás ezúttal elfogadható.

Timár Gábor: Már akkor, amikor az első előterjesztés felbukkant, a Tulajdonosi Bizottság és a Képviselő-testület 
ülésén is jeleztem, hogy a Ferenc krt. 8. sz. alatti ingatlan bevonása elferdíti az egyenleget hamis irányba, hiszen 
ennek az épületnek nem is kellene szerepelnie ebben a történetben. El lehetett volna adni, tudtommal volt is 
pályázat, csak nem akart akkora összeg befolyni, amit mi elképzeltünk. Ha ez így történt, akkor élek azzal a 
gyanúperrel,  hogy  a  többi  helyiségcsoport  esetén  is  lehetséges,  hogy  a  számok  „légbőlkapottnak”  fognak 
bizonyulni amikor ténylegesen pályázatra kerül sor. Azt, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda lakásokból 
kialakított helyiségcsoportja 70 millió Ft-ot érne, vagy a Vagyonkezelési Iroda – bármennyire is Ráday utca és 
bármennyire  is  többszintes  –  épületrésze  230  millió  Ft-ot  érne,  majd  a  pályázatokon  meglátjuk.  A 
szkepticizmusom  az  egész  folyamatban  megmaradt,  de  jónak  tartom,  hogy  ebből  a  történetből  kimaradt  a 
Hőgyes u. 8. sz. alatti épület. Természetesen Emődy és Hidasi képviselőtársaim javaslatát melegen támogatom.

Kandolka László: Senki nem vitatja, hogy jobb lesz a lakosságnak, ha koncentráljuk az elhelyezést. Nem ezzel 
van  a  baj.  A  becsléseknél  Alpolgármester  úr  nem  vette  figyelembe  a  világgazdasági  recessziót,  aminek 
következtében az ingatlanpiacon teljes pangás várható. Ahogy elnézem, ilyen áron elég nehéz lesz eladni ezeket 
a helyiségeket. Egyetértek Timár képviselő úrral és továbbra sem látom a megvalósítás fedezetét.

17



Dr. Gegesy Ferenc: Néhány pontosítás: a Timár képviselő úr által mondott 100 millió Ft nagyjából stimmel, csak 
azt nem vette figyelembe, hogy a jobb ajánlatot adó HATCO Kft. pénzügyi fizetési feltételei olyanok, hogy rögtön 
kifizeti a telekárat és csak később kell nekünk fizetnünk, így kamatbevétel keletkezik.
A Ferenc  krt.  8.  sz.  alatti  épületre  volt  pályázat,  de  nem volt  érdeklődő  felvetéssel  kapcsolatban:  nem volt  
pályázat, de volt érdeklődő, aki kb. ezt a nagyságrendű pénzt letette volna. Akkor már viszont felmerült, hogy ezt  
az épületet fel tudjuk használni a Hivatal átmeneti, vagy akár végleges elhelyezésére, ezért nem javasoltam a 
pályázat  kiírását.  Úgy emlékszem, hogy 5 évvel  ezelőtt  elég „véres”  vitát  folytattam azért,  hogy egy nettó 1 
milliárd  Ft-os  kiadási  összegű  javaslat  ne  kapjon  többséget  a  Képviselő-testületben  akkor  sem,  ha  ez  a 
lakosságnak is jobb lenne és a hivatali működésnek az olcsóságát is elősegítené. Úgy gondoltam, hogy az nem 
elviselhető. Ha most „csak” erről a 100 millió Ft-ról van szó, akkor ez már nagyságrendi különbség és ez bizony 
elfogadható.
Kandolka úr említette a recessziót. Remélem, hogy ez nem fog két évig tartani. Ha eddig tartana, akkor nekünk 
egyébként is lesz problémánk.

Kammermann Csaba: A kiküldött előterjesztésben két érvényes pályázat felsorolása szerepel?

Dr. Gegesy Ferenc: Igen.

Kammermann Csaba:  Tegnap nem sikerült bizottsági ülést tartani, de azért megvitattuk a kérdést. Azt láttuk, 
hogy van a kiírásnak egy olyan része, hogy a minimum nettó vételár 537 millió Ft+ÁFA. Innentől kezdve az első 
cég ajánlatával nem tudok mit kezdeni, nem tudom, hogy miért nyilvánítottuk érvényesnek. Ha ennyire szabadon 
kezeljük  a  fizetési  és  vételi  feltételeket,  akkor  ez  a  két  ajánlat  a  magas  kamatok  miatt  gyakorlatilag 
összehasonlíthatatlan.  Majdnem  ugyanannyiba  kerül  az  önkormányzatnak,  csak  nem  mindegy,  hogy  mikor 
kapjuk meg a telekért a vételárat. Az egyik esetben ez 200 millió Ft+ÁFA, pedig a kiírásban szerepel, hogy 537 
millió  Ft+ÁFA a minimum telekár.  Az  sem mindegy,  hogy  hogyan fizetgetjük  ezt  a pénzt  vissza.  Abban az 
esetben, ha a kamatokat beleszámítjuk, akkor a kiírt ajánlat tökéletesen összehasonlíthatatlan. Ha valakinek van 
bátorsága, hogy megmondja, melyik a jobb ajánlat, akkor nyilvánítson véleményt.

Timár Gábor: A kivonás nevű művelet részleteibe ne menjünk bele, de akkor úgy tűnik, hogy abban egyezik a 
véleményünk, hogy a második ajánlat a jobb. Ezt véltem kihallani Kammermann úr szavaiból.
Polgármester  úr  szavaira  azt  kell  mondanom,  hogy  szerencsére  akkor  az  az  ügylet  nem  jött  létre.  Abban 
egyetértünk, hogy ez nem feltétlenül rossz. De azért akkor annyiba került volna, most pedig az a 100 millió Ft,  
amit tévedtünk a becslésünkben. Bár kétség kívül ez is előrelépés.

Dr. Gegesy Ferenc:  Persze, ahhoz az 1 milliárd Ft-hoz képest jöttek volna a becslések hibái. Itt ennél azért 
lényegesen előbbre tartunk. Kammermann úr azt mondta, hogy véleménye szerint a gyengébb ajánlattevőt ki 
kellene zárni. Azt gondolom, hogy nem, de a végeredmény ugyanaz. Azért nem, mert emlékezetem szerint a 
pályázati kiírásban nem az szerepelt, hogy csak az adhatja be a pályázatot, aki a minimális vételárat eléri, hanem 
ezt a magunk számára határoztuk meg, hogy ehhez viszonyítsunk. Úgy emlékszem, hogy nem szerepelt benne 
az összeg. Abból a megfontolásból kiindulva, hogy ha a delikvensek meglátják az árat, adnak még rá plusz 1 Ft-
ot és „ezzel a dolog letudva”. Az a cég, amelyiknek az egyenlege érdemben jobb, ráadásul előbb is teljesíti a 
fizetést. A két különbség egy irányba húz, javaslom, hogy a HATCO Kft. ajánlatát fogadjuk el és ne a Kalotherm 
Zrt-ét.

Pál  Tibor:  Több  hozzászólás  nincs.  Kérem,  szavazzunk  a  határozati  javaslatról.  A  2.  pont  értelemszerűen 
kiegészül  a  HATCO Kft.  nevével,  a  3.  pontban  pedig  a  „Ráday  utca  felől  legyen  megközelíthető”  kifejezés 
szerepel. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat kiegészül még egy 5. ponttal, amit a most kiosztott 
módosító indítvány tartalmaz.

Timár Gábor  (ÜGYREND):  A bizottsági  körben jeleztem, hogy az 1. pontról,  a pályázat  eredményességéről  
külön szavazást kérek.

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk az 1. pontról.
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334/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. IX., Ráday u. 57., 36936 hrsz-ú és a Bp. IX., Lónyay u.  
56.,  36941  hrsz-ú  telkek  együttes  értékesítésére,  2008.  augusztus  29-től  szeptember  17-ig  kiírt  pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja.”

(13 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 22 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Hardi úr nem szavazott.

Hardi Róbert: Szavaztam, égett a lámpám. Megnyomtam a gombot.

Pál Tibor: Rövid vita következik.

Dr. Oszvári István: Az én gombomat nyomta meg.

Hardi  Róbert:  Elnézést  kérek,  a két  gép egymás mellett  van és véletlenül  a Jegyző úrén nyomtam meg a 
gombot.

Pál Tibor: Akkor nincs rövid vita, csak technikai probléma volt. Kérem, szavazzunk újra az 1. pontról.

335/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. IX., Ráday u. 57., 36936 hrsz-ú és a Bp. IX., Lónyay u. 
56.,  36941  hrsz-ú  telkek  együttes  értékesítésére,  2008.  augusztus  29-től  szeptember  17-ig  kiírt  pályázatot 
eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(14 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 24 képviselő vett részt.)

Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 2., 3., 4., és 5. pontokról.

336/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a pályázat nyertesének a HATCO Kft-t nyilvánítja.
2./ úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal irodaépülete a Ráday utca felől legyen megközelíthető.
3./ felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a pályázat nyertesével az adásvételi szerződést megkösse, aláírja.
4./  Az  önkormányzati  irodaház  építésének  forrása:  Üllői  út  45.  örökös  ingyenes  használati  jog  megváltás, 

Közraktár u. 34. (OKSI Iroda) értékesítése, Ráday u. 26. (Vagyonkezelési  Iroda) értékesítése, Bakáts u. 8. 
(FEVE Iroda) értékesítése. Az esetleges további források a Hivatal két éves költségvetését terheljék.

Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(15 igen, 0 nem, 8 tartózkodás)
(A szavazásban 23 képviselő vett részt.)

Dr. Gegesy Ferenc:  Jön a 13. napirendi pont, amiből  az a négy előterjesztés, ami a meghívóban szerepelt, 
kiesett, viszont jött hozzá egy új, a 205/2008. sz. előterjesztés.

19



12./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
205/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Hardi Róbert alpolgármester

Dr. Gegesy Ferenc: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.

337/2008. (X. 01.) sz.
Határozat

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester urat, hogy a Bp., IX. Ráday u. 31/B. fsz. 
II. sz. alatti 67,27 m2 alapterületű, és a Bp., IX. Ráday u. 55. fsz. II. sz. alatti 40,78 m2 alapterületű helyiségek  
kulturális célú bérbeadására írjon ki pályázatot.
Határidő: értelemszerű (pályázat kiírása)

 2008. december 3. (pályázat elbírálása)
Felelős: Dr. Gegesy Ferenc polgármester

(23 igen, egyhangú)
(A szavazásban 23 képviselő vett részt.)

Dr. Gegesy Ferenc: Hatósági ügyek következnek, zárt ülést rendelek el.

13./ Önkormányzati hatósági ügyek
194/2008., 194/2-4/2008. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Tamás Beáta irodavezető 

A 13.  sz.  napirendi  ponttal  kapcsolatos hozzászólások és határozatok 338-341/2008.  (X.01.)  sz.  a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

14./ Tájékoztató a 2008. évi nyári táborokról
205/2008. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Bagdi Sándor igazgató

Martos  Dániel:  A  táboroztatáshoz  kapcsolódó  kérdésem  lenne  a  Polgármester  úrhoz.  Tudjuk,  hogy  az 
önkormányzat Hűvösvölgy ügyében pert nyert a Fővárossal szemben. Tervbe van véve, hogy a Szent László 
Kórház sporttelepe – bár jelenleg fővárosi tulajdon, és úgy tudom, hogy az önkormányzat bérli – valamilyen csere 
útján oda települjön? Tisztában vagyunk azzal,  hogy Ferencváros igen gyéren ellátott  sportlétesítményekkel, 
illetve kevés a lakosság sportolására alkalmas létesítmény. Polgármester úr lát valamilyen esélyt arra, hogy az 
elkövetkezendő 2 évben történjen valami lépés ezzel kapcsolatban? Egyáltalán felmerült ez a cserelehetőség, 
vagy valamilyen új sportlétesítmény megépítése? Ha ezekre igen a válasz, akkor ez mennyi időn belül valósulhat  
meg?

Timár  Gábor:  Tájékoztatom  Képviselőtársamat,  hogy  felmerült  az  elmúlt  ciklusban.  Ugyanúgy,  ahogy  a 
Polgármester  úr  előbb  az  „orrom  alá  dörgölte”  az  1  milliárd  Ft-os  székház  vásárlási  tervet,  ugyanúgy 
megosztanám Martos képviselő úrral, hogy pl. a FIDESZ nem szavazta meg. Akár cserélhetünk is, de azzal a 
töménytelen szeméttel, ami ott felhalmozódott vagy kerületünk, vagy más kerületek „nemes” polgárai által, azzal 
is kellene kezdeni valamit.

Dr. Gegesy Ferenc:  A Hűvösvölggyel  kapcsolatos per tényleg jogerősen lezárult,  szerintem kb. tavaly. Arról 
szólt, hogy a kártérítés jogalapja rendben van, de ezt tovább kell folytatni, hogy a kártérítés összege mennyi. Ez 
a követelés 5 évig nem évül el, ezért nem kezdtem számszerűsíteni, hogy a Főváros mennyit is fizet, 500-600 
vagy 700 millió Ft-ot. Ebben az esetben feltehetően az összes Fővárostól függő ügyben megmerevednének az 
álláspontok. Olyanokat tudok mondani, mint pl. a mi KSZT-ink elfogadása, volt közös ingatlanértékesítés, és van 
egy lezáratlan Könyves Kálmán körúti telekrendezés is. Tavaly úgy láttam, hogy ebben az 5 évben még bőven 
benne vagyunk és még nem lenne taktikus ezt  feszegetni.  Lehet,  hogy át kellene tekintenünk a Fővárossal  
kapcsolatos vitáinkat annak összegszerűségét is figyelembe véve, ezért kérem a Jegyző urat, hogy készítsen 
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erről egy tájékoztatót elsősorban a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, de természetesen más bizottságok is 
megtekinthetik.

Pál  Tibor:  A Hűvösvölgy  jogi  ügye  egy  történet,  a  László  Kórház  pedig  megint  egy  másik  ügy.  A  kérdés 
szerintem  inkább  arra  vonatkozott,  hogy  az  önkormányzat  szándékában  áll-e  egy  sport-,  ifjúsági-,  és 
szabadidőközpontot létrehozni,  ahol lehet sportolni. Mindenki tudja, hogy a Haller utcában, a művelődési  ház 
udvarán a piacot megszüntettük és ma már vásárként működik.  Ott felszabadult  egy nagy terület,  ahol lehet 
szabadidős  központot  létesíteni.  Erre  egyébként  már  volt  is  javaslat  és érkezett  is  ilyen felkérés,  aminek  a 
feltételeit most vizsgáljuk. Készül az Ifjúságpolitikai Koncepció, abban mindenképpen végig kell ezt gondolni. Az 
illetékes bizottsággal és az érintettekkel meg kell beszélni, hogy legyen egy olyan hely a kerületben, ahol akár a 
napközis táborokat is le lehet bonyolítani, akár tanév közben is lehessen délutánonként sportolni, vagy iskolai 
nagy rendezvényeket megtartani.

Dr. Gegesy Ferenc: Timár képviselő úrnak jelzem, hogy mint mindig, akkor is én viselkedtem konzekvensen. Se 
azt az 1 milliárd Ft-os, se a majdnem 1 milliárd Ft-os ötletet nem fogadtam el. Köszönöm a részvételt, az ülést 
bezárom.

kmf.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
     polgármester          jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kammermann Csaba s.k. Timár Gábor s.k.
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság         Tulajdonosi Bizottság

         elnöke     elnöke
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