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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2019. november 14-én 17.00 órakor tartott alakuló üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, dr. Bácskai János, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó 
Andrea, Kállay Gáborné, dr. Mátyás Ferenc, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács 
Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Dombóvári Csaba jegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, Czuk Dorottya, Gallusz Bea, dr. Gálné 
Tóth Zsuzsanna, Geier Róbert, Hajdu Erika, Halmai András, Janitz Gergő, dr. Kasza Mónika, Kozma-Vig 
Melinda, Ladányi Erika, dr. Pap Ágnes, Pásztor Miklós, Petrovicsné Fehér Judit, Puskás László, Rapi István, dr. 
Riskó György, Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Szűcs Balázs, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, 
dr. Világos István, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Csárdi Antal országgyűlési képviselő, dr. Zsigmond György Csaba – Helyi Választási Bizottság 
elnöke, Ámán András – IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Karas János – IX. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság vezetője, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatója, Hantos-Jarábik Klára – Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Dr. 
Kovács József - FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója, Gedeon Andor - FESZGYI igazgatója, Vibling Géza – 
FESZGYI igazgató-helyettese, dr. Nagy-István Ildikó – Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal 
hivatalvezető-helyettese, Lászay János – FEV IX. Zrt. Parkolási Divízió vezetője, Mechler András – FESZ KN Kft. 
igazgató-helyettese, dr. Pencz Aliz – Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyelet munkatársa, 
Flender Éva – könyvvizsgáló. 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a 
Hivatal dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Szeretném megmutatni Ferencváros kulcsait, amelyet volt 
polgármesterünk, dr. Bácskai János szíves közreműködésével sikerült megkapnom. Megpróbáljuk valamilyen 
méltó helyre elhelyezni, még én sem láttam soha ezelőtt. Megnyitom a megalakuló ülést. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 18 fővel határozatképes, az ülést 17.02 órakor megnyitom. Megköszönöm a Helyi Választási 
Bizottság elnökének, a Helyi Választási Iroda vezetőjének, a Hivatal dolgozóinak és mindenkinek, aki 
közreműködött a választás lebonyolításában. Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
választási eredményeket! 
. 
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Dr. Zsigmond György Csaba: Tisztelt Megjelentek! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 8. § (2) 
bekezdésének értelmében az alakuló ülés első napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a 
polgármester és a képviselők választásának eredményéről. Ezen kötelezettségnek eleget téve – Budapest 
Főváros IX. Kerület Helyi Választási Bizottság elnökeként – ismertetem a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásának Budapest Főváros IX. kerületi eredményét. 
Először a polgármester-választás eredményét ismertetem a következők szerint. A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése értelmében polgármester az a 
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ahogy arról 2019. október 31. napján – a megbízólevelek 
átadásakor – is beszámoltam, Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva 209/2019. (X.14.) 
sz. határozatával megállapította Budapest Főváros IX. kerületben a 2019. évi polgármester-választás 
eredményét. A legtöbb, szám szerint 12.188 érvényes szavazatot Baranyi Krisztina, a Momentum - DK - MSZP - 
Párbeszéd - LMP jelölő szervezet polgármesterjelöltje kapta. A 2019. október 31. napján ismertetett jogorvoslati 
eljárást követően 2019. október 24. napjától Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros polgármestere jogerősen 
Baranyi Krisztina. A megválasztott polgármesternek gratulálok! 
Ezt követően ismertetem a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményét. A 2019. október 31. 
napján szintén elmondottak szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 5. §-a alapján Budapest Főváros IX. kerületben a lakosságszámra tekintettel a képviselők 
vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutottak mandátumhoz. 
Budapest Főváros IX. kerület 12 egyéni választókerületében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a alapján képviselők azok a jelöltek lettek, akik a legtöbb érvényes 
szavazatot kapták. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 307/N. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva 210/2019. (X.14.) - 221/2019. 
(X.14.) sz. határozataival megállapította Budapest Főváros IX. kerület 12 egyéni választókerületében a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményét. Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a 2019. évi 
helyi önkormányzati képviselők választásán Budapest Főváros IX. kerület 12 egyéni választókerületéből 11 
egyéni választókerületben a Momentum - DK - MSZP - Párbeszéd - LMP - Jobbik jelölő szervezet jelöltjei 
szereztek mandátumot a következők szerint: 
1. számú egyéni választókerület:  dr. Mátyás Ferenc, 934 érvényes szavazat, 
2. számú egyéni választókerület:  Takács Krisztián, 826 érvényes szavazat, 
3. számú egyéni választókerület:  Reiner Roland, 938 érvényes szavazat, 
4. számú egyéni választókerület:  Árva Péter, 944 érvényes szavazat, 
5. számú egyéni választókerület:  Takács Zoltán, 866 érvényes szavazat, 
6. számú egyéni választókerület:  Torzsa Sándor József, 1.075 érvényes szavazat, 
7. számú egyéni választókerület:  Szilágyi Zsolt Zoltán, 1.300 érvényes szavazat, 
8. számú egyéni választókerület:  Takács Máriusz Kristóf, 1.158 érvényes szavazat, 
10. számú egyéni választókerület:  Hidasi Gyula, 1.221 érvényes szavazat, 
11. számú egyéni választókerület:  Csóti Zsombor, 708 érvényes szavazat, 
12. számú egyéni választókerület:  Jancsó Andrea Katalin, 984 érvényes szavazat. 
Budapest Főváros IX. kerület 9. számú egyéni választókerületében Sajó Ákos Zoltán, a FIDESZ-KDNP jelölő 
szervezet jelöltje szerzett mandátumot 600 érvényes szavazattal. 
A 2019. október 31. napján ismertetett jogorvoslati eljárást követően Budapest Főváros IX. kerület 12 egyéni 
választókerületében a 2019. évi egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről kiállított valamennyi 
jegyzőkönyv 2019. október 25. napján vált jogerőssé, melyre tekintettel Budapest Főváros IX. Kerület Helyi 
Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § (2) bekezdésében 
megállapított hatáskörében eljárva 223/2019. (X.28.) számú határozatával megállapította Budapest Főváros IX. 
kerületben a 2019. évi kompenzációs listás választás eredményét a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, 
melyek a következőek: 
-a kompenzációs lista a választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot, 
-töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a jelölő szervezet jelöltjére leadott minden olyan 
szavazat, amellyel nem szereztek mandátumot, 
-a kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot. 
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Mindezek alapján – 7.316 töredékszavazattal – a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet kompenzációs listáról 4 
mandátumot nyert el, a kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők dr. Bácskai János, Kállay 
Gáborné, Zombory Miklós és Gyurákovics Andrea. 1.086 töredékszavazattal a Ferencvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület jelölő szervezet kompenzációs listáról 1 mandátumot nyert el, a kompenzációs listáról mandátumot 
szerzett képviselő Deutsch László. 
Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Bizottságnak a kompenzációs listás választás eredményének 
megállapításáról szóló – hivatkozott – határozata 2019. október 31. napján vált jogerőssé. A megválasztott 
képviselőknek gratulálok! 
 
Baranyi Krisztina: Most a polgármesteri és a képviselői eskütételre kerül sor. Megkérem a Helyi Választási 
Bizottság Elnökét, hogy olvassa elő a polgármesteri, majd a képviselői eskü szövegét. 
 
POLGÁRMESTERI ESKÜTÉTEL 
 
Baranyi Krisztina: „Én, Baranyi Krisztina becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 
segéljen!” 
 
KÉPVISELŐI ESKÜTÉTEL 
 
Valamennyi képviselő: „Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő 
feladataimat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten engem úgy segéljen!)” 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm az immár felesküdött önkormányzati képviselőket, a ferencvárosi 
Képviselő-testületet. Szeretném bemutatni Ferencváros jegyzőjét dr. Dombóvári Csabát. Tájékoztatom a 
Képviselő-testületet, hogy 7 sürgősségi javaslat érkezett, melyből a képviselő-testületi SZMSZ módosítására 
irányuló javaslat a hatályos képviselő-testületi SZMSZ 14.§ (2) bekezdése értelmében, a sürgősségi javaslat 
rendeletalkotásra, rendeletmódosításra, valamint a költségvetést érintő döntés meghozatalára nem irányulhat. 
Ennek alapján a 6 beérkezett sürgősségi javaslatot teszem fel egyenkénti szavazásra. A döntés egyszerű 
többséget igényel.  
 
Dr. Bácskai János (ÜGYREND): Jegyző Urat kérdezem, hogy a napirendről mikor fogunk szavazni?  
 
Baranyi Krisztina: Most említettem, hogy szavazni fogunk arról, hogy felvesszük-e napirendre a 6 sürgősségi 
javaslatot. 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Tisztelt Képviselő-testület! Az eredetileg kiküldött meghívóban 3 döntést igénylő 
előterjesztés szerepel, ezt követően érkezett még 6 sürgősségi javaslat, amelyet a mai ülésre nyújtottak be a 
képviselők. A képviselő-testületi SZMSZ szerint először a Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a 
beérkezett sürgősségi javaslatokat felveszi-e napirendjére, és ezen szavazások függvényében, az esetlegesen 
módosuló napirendről ezt követően tud szavazni a Képviselő-testület.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 191/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat a 
Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében” című – előterjesztést felveszi 
napirendjére. Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő. 
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309/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 191/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében” című – 
előterjesztést felveszi napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): A napirend szavazása előtt fel szokott merülni, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele. Ez most az alakuló ülés miatt máshogy van? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Tisztelt Képviselő-testület! Az SZMSZ nem tesz különbséget ebben a tekintetben rendes, 
illetve alakuló ülés között, tehát nincs akadálya annak, hogy amennyiben ilyen képviselői igény van, akkor 
napirend előtti hozzászólásra kerüljön sor a napirendről történő szavazást követően, az első napirendi pont 
megkezdése előtt.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 192/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat a 
Nemzeti Atlétikai Stadion ügyében” című – előterjesztést felveszi napirendjére. Előterjesztő: Árva Péter 
önkormányzati képviselő és Jancsó Andrea önkormányzati képviselő. 
 
310/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 192/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Nemzeti Atlétikai Stadion ügyében” című – előterjesztést felveszi napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 193/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat a 
Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításának előkészítésére” című – 
előterjesztést felveszi napirendjére. Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő. 
 
311/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 193/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításának 
előkészítésére” című – előterjesztést felveszi napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 194/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat az 
„Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre” című – előterjesztést 
felveszi napirendjére. Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő, Jancsó Andrea önkormányzati 
képviselő. 
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312/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 194/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni 
intézkedésekre” című – előterjesztést felveszi napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 195/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat 
klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére” című – előterjesztést felveszi 
napirendjére. Előterjesztő: Reiner Roland önkormányzati képviselő. 
 
313/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 195/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére” című – 
előterjesztést felveszi napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 196/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat - 
Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című – előterjesztést felveszi napirendjére. Előterjesztő: Szilágyi 
Zsolt önkormányzati képviselő. 
 
314/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 196/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat - Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című – előterjesztést felveszi 
napirendjére.  
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
315/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményéről 
 Előterjesztő: dr. Zsigmond György Csaba HVB elnök 
 szóbeli előterjesztés 
 
2./ A polgármester eskütétele 
 
3./ A Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
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4./ A polgármesteri program ismertetése 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 szóbeli előterjesztés 
 
5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 188/2019. sz. előterjesztés  
 
6./ Javaslat alpolgármester(ek) megválasztására 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 189/2019. sz. előterjesztés  
 
7./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 190/2019. sz. előterjesztés  
 
8./ Sürgősségi javaslat a Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 
 191/2019. sz. előterjesztés 
 
9./ Sürgősségi javaslat a Nemzeti Atlétikai Stadion ügyében 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 
      Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 192/2019. sz. előterjesztés 
 
10./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításának 
előkészítésére 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 193/2019. sz. előterjesztés 
 
11./ Sürgősségi javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
      Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 194/2019. sz. előterjesztés 
 
12./ Sürgősségi javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére 

Előterjesztő: Reiner Roland önkormányzati képviselő 
 195/2019. sz. előterjesztés 
 
13./ Sürgősségi javaslat - Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 196/2019. sz. előterjesztés 

(12 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék hozzászólni. Azzal kezdeném, hogy minden képviselőtársamnak 
jó munkát kívánok az elkövetkezendőkre. Engedjék meg, hogy felolvassak a hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatból egy mondatot: „Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.” Ez 
már itt az alakuló ülésen is „sérül”, mivel a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz a képviselők az 
előterjesztéseket nem kapták meg, és úgy tűnik, hogy ezek a napirendi pontok még bővülnek is jó pár 
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sürgősséginek mondott napirendi ponttal. Mi ennek az oka? Mi volt annyira titkos, ami miatt csak itt az ülésen 
ismerhetjük meg az előterjesztések részleteit, hiszen a sajtóban „keringő” hírek alapján semmi titok nem volt 
ebben? Az meg egyenesen döbbenetes, hogy egy hónappal a választások után kerül sor – hangsúlyozom - az 
alakuló ülésre, ahol tulajdonképpen az eredeti napirendi pontok szerint a legfontosabb feladat, hogy arról 
döntsünk, kinek mennyi a díjazása. Ennél sokkal fontosabb lett volna a bizottságok felállítása, hogy az érdemi 
munkát is el tudjuk végre kezdeni. Megmondom őszintén, hogy ez szégyen a kerületre nézve, ugyanis ilyen még 
nem fordult elő, hogy ennyire későn van ebben a kerületben az alakuló ülés. Tudjuk, látjuk, hogy ebben Baranyi 
Krisztinát sok minden akadályozta, hiszen sokkal fontosabb volt neki „bulvárpolitizálni” a facebookon, hamis 
hírekkel terelni a figyelmet a valóságról, fórumokra, rendezvényekre járni és ott ünnepeltetni magát. Hatalmi 
osztozkodás, politikai csatározások helyett az érdemi munkára kellett volna koncentrálni. Úgy tűnik, hogy a 
Fővárosban is nagyra becsülik az eddigi munkáját és szaktudását, mivel ezen a területen sem rendelkezik 
tapasztalattal, kizárólag a korából adódó élettapasztalat lehetett erre az ok. Ez felvet egy következő kérdést is, az 
átláthatóság kérdését, ugyanis kerületünk polgármesterének önéletrajza 2014-től kezdődik. Ez nem az 
átláthatóság és a „tisztakéz” jellemzője, amennyiben nincs titkolnivalója. Ezért várjuk az ezzel kapcsolatos 
facebook posztját, ami tulajdonképpen az Ön „játszótere”.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
4./ A polgármesteri program ismertetése 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 szóbeli előterjesztés 

 
Baranyi Krisztina: Tisztelt Képviselők, hivatali munkatársak, ferencvárosi polgárok, kedves vendégeink! 
Köszöntöm Önöket a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén. Fontos nap ez 
számunkra, hiszen végre elkezdhetünk dolgozni. A következő 5 évben a IX. kerületi polgárok, a ferencvárosi 
közösség életét meghatározó ügyekben, kérdésekben kell eljárnunk. Ezeket véleményeink, meggyőződéseink 
szerint eltérően fogjuk megítélni, és azért ülünk itt, hogy az ezekből következő vitákat lefolytassuk. Bármelyik 
oldalhoz tartozunk, döntéseinkben kizárólag a közösség érdeke vezérelhet minket. Ezért indultunk el a 
választásokon, és erre hatalmaztak fel minket a választóink. Semmilyen párt vagy üzleti érdek, személyes 
ambíció vagy hatalom nem írhatja felül a közérdeket. Polgármesterként kizárólag ezt az egyszerű, nagyon 
világos szempontot tartom szem előtt, és ugyanezt kérem képviselőtársaimtól is. Október 13-án a választók 
többsége leváltotta az előző vezetést a kerületben, a Fővárosban és az ország több más településén is. Az 
eredmény sokakat meglepett, egyrészt azokat, akik már feladták a reményt, hogy valaha egy boldogabb 
országban élhetnek, másrészt azokat, akik azt gondolták, hogy „hatalmukat örökre hűbérbe kapták”. 
Megmutattuk, hogy tudunk rendszert váltani. Megmutattuk, hogy vissza tudjuk venni a városainkat, és újra 
demokratikus keretek között lehet irányítani az ország egy részét. Aránytalanul gyenge pozícióból győzött az 
ellenzék, és ez reménykeltő lehet 2022-re nézve is. Mi ez a munka, ami ránk vár? Mit jelent az 
önkormányzatiság? Milyen felelősségünk van nekünk itt és most? A hatályos alaptörvény a helyi önkormányzatok 
fogalmával jelöli a települési, a megyei, a fővárosi és – ami minket a leginkább érint – a kerületi választópolgárok 
közügyeinek önálló, demokratikus intézését. A törvény azt is kimondja, hogy mindezt úgy kell tenni, hogy az a 
lakosság érdekeit szolgálja. Fontos kitétel ez, hiszen pont ez az, ami 2010 óta megváltozott, és amit vissza kell 
most állítanunk. Most hatalmas lehetőséget kaptunk arra, hogy Ferencvárosban valóban az emberek érdekeit 
képviseljük. Ehhez újfajta politikai cselekvést kell alkalmaznunk, civilnek és hatékonynak kell lennünk. 
Emberközpontú, és a problémákat valóban megoldó, cselekvő politikusként kell dolgozni. Erről rendszeresen, 
átláthatóan kell beszámolnunk választóink, a kerületi polgárok felé. Nekem, a kerület megválasztott 
polgármesterének, „élen kell ebben járnom”, ezért most beszámolok Önöknek, és a kerület polgárainak arról, 
hogy az elmúlt néhány hétben - mióta megválasztottak - milyen területen, miben dolgoztam, és milyen 
eredményekkel. Az első hetekben a hivatali ügyek átvétele volt a legsürgetőbb feladat. Nem látványos dolog ez, 
de fontos, mert a Hivatalnak „zökkenőmentesen” kell a polgárokat kiszolgálnia. Az átadás-átvétel első pillanatától 
fogva folyamatosan dolgozzuk fel a papírokat, szerződéseket, dokumentumokat, a kerületet korábban, 20 évig 
vezető polgármester, dr. Gegesy Ferenc segítségével. Látnunk kell, hogy mi történt itt, milyen pénzek folytak el, 
és mire költötték ezeket a pénzeket. Felelős várost ígértem, és a korrupció felszámolását. Az előző 
polgármestertől átvett, általa aláírt 242 érvényes szerződés átvizsgálása folyamatosan zajlik. A mai napig több 
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mint 20 olyan szerződést találtunk, több 10 millió forint értékben, amelyeken keresztül valódi munka nélkül, 
közpénzt „szivattyúztak ki” a kerületből, melyek kárt okoztak nekünk. Az önkormányzati cégek szerződéseinek 
átvizsgálásához még csak hozzá sem tudtunk kezdeni. Hozzákezdtünk a programunk megvalósításához is, tiszta 
várost ígértem, ezért a hivatalba lépés után azonnal kértem, hogy a jelenleg bérelt szolgáltatásként működő 
takarítógépek gyakrabban járjanak a legpiszkosabb utcákon. Lakossági visszajelzések mutatják, hogy már 
tapasztalják a változást az emberek. Lépéseket tettem a 2014 óta szervizelésre váró saját takarítógépünk 
javíttatására is, amiről eddig a kerületben senki nem tudott. Az ígért új gépekkel kapcsolatban megkezdődött a 
felmérés, melyik típusok hogyan váltak be máshol, melyik gépet érdemes megvenni, igyekszünk a legjobbat 
kiválasztani. Ígéretünk szerint biztosítani fogjuk, hogy a zöldterületek folyamatosan gondozottak és rendezettek 
legyenek, mert ez sokszor még a zöldítésnél is fontosabb. Külön főkertésze lesz a József Attila-lakótelepnek, 
hogy újra büszkék lehessenek a lakók a kertjeikre. 200 utcai szemetes várja, hogy kihelyezzük. A lakossági 
igények felmérésével párhuzamosan várom képviselőtársaim javaslatait is. Hamarosan több, mint 30 millió forint 
értékben telepítünk a kerületbe ingyenes WIFI pontokat, amelyeket aztán a kerület működtet. A Ferencváros 
Újság és a városi televízió munkatársai számára egyértelműen jeleztem, hogy nem kívánok többé ebben a 
kerületben „propagandamédiát” működtetni, ellenben elvárom, hogy a kerület polgárainak szóljanak a hírek. 
Kezdeményeztem, hogy mérjék fel az igényeket, és ez alapján a kerület nyugdíjasai mostantól azokat az 
újságokat kapják, amiket valóban olvasni szeretnének. Biztosíthatom Önöket, hogy van köztük ilyen is, olyan is, 
van, aki Népszavát, van, aki Magyar Hírlapot olvas, de a legtöbben mégis a színes, sztárhírekkel teli újságokat 
kérték. Kulturális téren hosszútávú elképzeléseim vannak, ennek megvalósítása nem néhány hetes feladat, de 
ezen a területen is van már előrelépés. Ígértem, hogy minden gyermek és rászoruló évente kétszer ingyen mehet 
színházba. Már az idei Ferencváros Napjára, december 4-re szervezett, „poros” protokoll ünnepséget is úgy 
alakítjuk át, hogy a kerület napján a helyi lakosság előtt is megnyíljanak a színházak, és a helyi kulturális 
intézmények. A „zöld város” megteremtése szintén hosszútávú munka, de máris megkezdtük a zöldíthető 
tűzfalak felmérését. A napokban ellenőriztem a Mester utcai szakrendelő felújítási munkálatait. Kérem türelmüket 
a kényelmetlenségekért, hamarosan be fognak fejeződni a nagy zajjal és porral járó munkálatok. Utasítást adtam 
arra, hogy mostantól mindkét liftet használhassák a betegek a szakrendelőben. Arra törekszünk, hogy az 
országosnál magasabb színvonalú, valóban betegközpontú ellátást biztosítsunk a ferencvárosiaknak 3 éven 
belül. Jövő héten már rendkívüli képviselő-testületi ülés elé hozzuk azt a parkolási rendelettel kapcsolatos 
módosítást, amiben garantáljuk, hogy december 31. után, saját kézben, a legjobb, leghatékonyabb üzemeltetést 
nyújtjuk ennek a kerületnek, és minden egyes „befolyt forint” közcélt fog szolgálni. Véget vetünk annak, hogy a 
FIDESZ-hez kapcsolódó, magánvállalkozók és oligarchák kezébe kerüljenek a parkolóórákba „bedobált forintok”. 
Mindannyian arra tettünk fogadalmat, hogy a kerületieknek jobb élete legyen. Feladatunk megoldani, hogy 
szívesen töltsenek itt időt az emberek, szívesen tartsanak kapcsolatot egymással és az Önkormányzattal. 
Középkorból származik a mondás, hogy „a városi levegő szabaddá tesz”. Ez volt a kora újkorban a feudális 
hűbéri világ elleni lázadás egyik jelmondata. A „ferencvárosi levegő” ma valóban szabaddá tesz, és ezt a 
szabadságot kell érezhetővé, tapinthatóvá, átélhetővé tenni a kerület polgárai számára. Erre szövetkeztünk. 
 
 
5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 188/2019. sz. előterjesztés  
 
Baranyi Krisztina: Mint már a sajtóból értesülhettek, a polgármester illetménye és költségtérítése törvényben 
szabályozott, attól eltérni nem lehet. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2019. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
316/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében, a központ 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 51. § (1)-(3) bekezdéseiben valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. 
§-ában és a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 13. napjától Baranyi Krisztina polgármester 
havi bruttó illetményét összegszerűen 997.200,- Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
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Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján 2019. október 13. napjától Baranyi Krisztina polgármester havi költségtérítését 149.580,- Ft-ban állapítja 
meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(15 igen, 2 tartózkodás) 
Baranyi Krisztina polgármester nem szavazott. 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat alpolgármester(ek) megválasztására 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 189/2019. sz. előterjesztés  
 
Baranyi Krisztina: A polgármester Reiner Rolandot főállású alpolgármesternek, illetve Döme Zsuzsannát 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek jelöli. A Képviselő-testület az alpolgármestereket a törvény alapján 
titkos szavazással választja meg. Az SZMSZ szerint a titkos szavazást a Képviselő-testület által megválasztott 
Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le. Mivel a javaslat szerint külsős, tehát nem a Képviselő-testület tagjai 
közül választott alpolgármester megválasztására is javaslatot tettem, ezért a titkos szavazást két körben kell 
lebonyolítani. Először a Képviselő-testület tagjai közül javasolt személyről, vagyis Reiner Rolandról fogunk 
dönteni, és ha őt alpolgármesterré választották, akkor kerülhet sor a külsős jelöltről, vagyis Döme Zsuzsannáról 
szóló szavazásra. Javaslatot tennék a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira. A Bizottság elnökének 
Zombory Miklós képviselő urat javaslom, Takács Máriuszt és Jancsó Andreát pedig a bizottság tagjainak.  
 
Takács Krisztián: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves megjelentek! A 
Momentumban támogatjuk a Képviselő-testület elé terjesztett alpolgármesterek személyének megválasztását, 
mert jelenleg ez szolgálja Ferencváros érdekét. Sajnos az a helyzet, hogy egy hónap telt el a választás óta, és 
még nem tudtunk megalakulni, nem tudtak „felállni” a bizottságok, és még a rendes szakmai munkát sem tudtuk 
elkezdeni. Ez sajnos a ferencvárosi emberek érdekeit is sérti. Nem szeretnénk, ha az alpolgármesterek 
személyének meg nem választása tovább hátráltatná a szakmai munkát. Viszont azt szomorúan látjuk, hogy míg 
a sajtóban azzal vádolnak egyes ellenzéki pártokat, hogy „benyújtják a számlát”, addig vannak más pártok, 
szervezetek, akiknek még „számlát sem kell benyújtaniuk”, úgyis „kifizetik” őket. Szomorúak vagyunk, hogy 
„felsejlik a múltból” az a hagyomány, hogy „füstös, hátsó szobákban megtett ígéretek” szolgálnak annak alapjául, 
hogy milyen személyek kerülnek fontos pozíciókba megválasztásra, és többet ér a megválasztás folyamatában a 
lojalitás, a hűség, mint a szakmai érvek, illetve ki mennyire ismeri az Önkormányzat működését, kinek mennyire 
van helyi ismerete, tapasztalata. Mindannyiunk közös célja Ferencváros „felvirágoztatása”, és ebben nem 
hibázhatunk, hiszen Ferencvároson „az egész ország szeme rajta van”. Ennek egy „minta” kerületnek kell lennie, 
és ezt a feladatot nekünk kell végrehajtanunk. Nagyon fontos, hogy az Ön által említett „árkok betemetése” ne 
csak egy „üres szólam” legyen, hanem ezt „ültessük át a gyakorlatba”, sérelmek ne gátolják azt, hogy két fontos, 
tapasztalattal rendelkező ember együtt tudjon dolgozni. Ezeken a vélt vagy valós sérelmeken túl kell tudni lépni, 
mert a kerületi emberek ezt követelik meg tőlünk, együtt választottak meg minket, egy csapatban kell dolgoznunk. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt nagyon lelkes civil közönség! Kiegészítené Polgármester 
Asszony az előterjesztését indoklással, hogy mi alapján, milyen elvek szerint döntött úgy, hogy ezt a két személyt 
jelöli alpolgármesternek? 
 
Baranyi Krisztina: Ez a két alpolgármester jelölt a kezdetektől részt vett abban a kampányban, ahol a 
ferencvárosiak előválasztáson 72%-os arányban választottak ki engem Ferencváros ellenzéki polgármester 
jelöltjének. Az általuk képviselt két párt volt az egyetlen, akik mögém álltak akkor, amikor elindultam polgármester 
jelöltként. Mind ők, mind a pártjaik a legtöbbet adták abba a kampányba - pénzben, emberben, lendületben, 
hitben, bizalomban, támogatásban -, amivel én ma Ferencváros polgármestere vagyok. Ezért jelöltem őket 
alpolgármesternek. Azt hiszem, minden polgármesternek megvan a joga ahhoz, hogy megválogassa a 
legközelebbi munkatársait. Egyébként felkértem momentumos alpolgármester jelöltet is, személyes okokkal 
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indokolva nem fogadta el. Ezen kívül nem gondolom, hogy egy magát „tisztakezűnek” nevező politikus 4-5 
alpolgármesterrel induljon el azon az úton, ahol meg akarja változtatni a ferencvárosi közéletet. Természetesen, 
amennyiben olyan mennyiségű munka fog előttünk állni, ami most már „felsejlett” előttem az elmúlt egy 
hónapban, a megnövekedett feladatok ellátásához szeretnék segítséget igénybe venni. Ezt tudom mondani 
Önöknek is és Polgármester Úr kérdésére is. 
 
Gyurákovics Andrea: Takács Krisztián képviselőtársam elmondta nagyjából, amit szerettem volna, csak 
csatlakozni tudok ehhez. Egy gondolat jutott még eszembe, hogy a programban az szerepel, hogy nem „haveri”, 
baráti alapon történik majd a tisztségek kiosztása, de ezek szerint mégiscsak így van, hiszen Ön azokat jelöli, 
akikkel valamilyen személyes kapcsolatban van. Ezek szerint az Önt kampányban támogató pártokban nem 
bízik? 
 
Baranyi Krisztina: Az a gyakorlat Önökre jellemző, ahogy Ön is elintézte a rokonának az ingyen parkolási 
lehetőséget, illetve ahogy képviselők kapták meg „fillérekért” azokat a lakásokat, amiket közpénzből újítottak fel, 
majd 4-5-szörös és 10-szeres haszonnal adták tovább. Egyébként szakmai érveim is vannak természetesen az 
alpolgármestereim kiválasztásához. Döme Zsuzsanna, kulturális antropológus, történész, Reiner Roland 
politológus. Olyan szakmai munkát tettek eddig is hozzá a kampányhoz, és az elmúlt egy hónapban a 
munkámhoz, amely bebizonyította, hogy érdemes volt a „bizalmamat beléjük helyezni”, illetve a pártjaik méltó 
képviselői. Az a lendület és munkabírás, az a hozzáértés és hatékonyság, amivel ők dolgoztak mellettem, tudom, 
hogy Önök számára ismeretlen, hiszen láttam az elmúlt 5 éves tevékenységüket. 
 
Gyurákovics Andrea: Mivel személyeskedésbe ment át a dolog, arra szólítom fel, hogy amennyiben van 
bizonyítéka, akkor nyújtsa be és a vádaskodást fejezze be! Egyébként ebben a Képviselő-testületben arra nem 
példa, hogy bárki felemelje a hangját. A Képviselő-testület olyan tiszteletet érdemlő helyszín, ahol egymással 
szemben nem megengedett hangnemet engedett meg. 
 
Torzsa Sándor: Az MSZP-DK képviselőkből álló frakció, a demokraták frakciója, tegnap meghívta frakcióülésére 
a két alpolgármester jelöltet, és meghallgattuk őket. Egyöntetűen támogatásra alkalmasnak gondoljuk a két 
jelöltet, szakmailag felkészült, jó programmal rendelkező jelöltek ők, méltóak Baranyi Krisztina helyettesének. 
Szeretném szétoszlatni a kételyeket felkészültségükkel kapcsolatban, ismerik a kihívást és a feladatot, ami 
előttünk áll, amit meg kell oldanunk, „nehéz örökséget” hagytak Önök hátra. Természetesen ebben a két 
alpolgármester – amennyiben megválasztásra kerülnek – az MSZP és DK szakértőinek segítségére bármikor, 
bármiben számíthatnak, mellettük állunk.  
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt lelkes civil közönség! Természetesen a polgármesternek 
joga van azt jelölni alpolgármesternek, akit szeretne, szabályos és törvényes. Azt kérdezem, hogy vajon ki fogja 
megszavazni. Az eddig elhangzott felszólalásokból az derül ki, hogy nem is olyan nagy az egyetértés, egység 
abban, hogy a jelölés mindenki számára tetsző volt. A programban nevezett felszólalásában Polgármesternő 
háromszor szerepeltette a „demokratikus” szót, a demokráciát, hivatkozott a lakosságra, az emberekre és 
azoknak az érdekeire. Szeretnék néhány számot megjelölni. Ha jól veszem észre, a két alpolgármester jelölt 
mindösszesen egy „darab” Képviselő-testületben képviselővel rendelkező pártot képvisel, ez az LMP. Nem 
elvitatva a szakmai felkészültségüket, de ha már demokráciáról beszélünk - a jelenlegi alkotmányos 
berendezkedés szerint többségi demokráciáról -, kérdezem, hogy hol van a Momentum 4 képviselője, az MSZP 2 
képviselője, a DK 2 képviselője, a Jobbik és Párbeszéd 1-1 képviselője. Nem beszélve az ellenzékről, akik 
egyelőre nem számítottak, hiszen minket nem kérdezett meg „a kutya sem”, még a kutyapárt sem. Ha ezt 
összeadjuk, és jól számolok, akkor a jelenlévő 18 képviselőből, akik egy választási eredmény győztesei, 
tizenhatan nem lesznek képviselve alpolgármesteri pozícióban, funkcióban, feladatkörben. Eljut oda Ferencváros, 
hogy egy kisebbség fogja diktálni a napirendeket, előterjesztéseket. Ez többségi képviseleti demokráciához illő és 
méltó-e? Igen, van joga a polgármesternek kijelölni bárkit, van joga felkészült, jó szakembereket jelölni, de a 
kérdés, hogy ki fogja őket megszavazni. 
 
Baranyi Krisztina: Látom, hogy Polgármester Úr nem tud elszakadni a „fideszes pártlogikától”, pedig amikor én 
képviselő lettem ezelőtt 5 évvel, az első személyes beszélgetésünkkor azt mondta nekem, hogy innentől kezdve 
vége a választásnak, a kampánynak, nem pártok és nem ellenfelek vagyunk. Ebben a Képviselő-testületben 
mindenkinek egy az érdeke és dolga, Ferencvárost képviselni pártlogikától, egyéni logikától mentesen. Ezt az 
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előző polgármestertől tanultam, és ehhez tartom magam. Ezek a képviselők most elsősorban Ferencváros 
képviselői, és nem pedig a Momentum, a Jobbik, a DK, a FIDESZ, az LMP vagy bármelyik más párt képviselői. 
Ha valamit megtanultam a fideszes polgármestertől, akkor ez volt az, de úgy látom, hogy ő ezt már elfelejtette.  
 
Gyurákovics Andrea: Annyival szeretném kiegészíteni Polgármester Úr szavait, hogy 18 fős ez a testület, 
mindenkinek egy szavazata van, ugyanolyan. Senkinek nincs több szavazati joga ebben a Képviselő-testületben. 
Arra kérem Képviselőtársaimat, hogy ez alapján gondolják meg, hogyan szavaznak.  
 
Baranyi Krisztina: Az alapján, hogy csak egy szavazati joguk van, gondolják meg, hogyan szavaznak, igen. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérdezem Zombory Miklós képviselő urat, elvállalja-e a Szavazatszámláló Bizottság 
elnöki tisztségét? Képviselő Úr jelezte, hogy igen. Kérdezem Takács Máriusz és Jancsó Andrea képviselőket, 
hogy elvállalják-e a tagságot? Mindkét képviselő jelezte, hogy igen. Ez alapján kérem, szavazzunk a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökéről és tagjairól a 189/2019. számú előterjesztés 1. határozati javaslata 
alapján, a következő nevekkel kiegészítve: Zombory Miklós elnök, Takács Máriusz tag, Jancsó Andrea tag.  
 
317/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Zombory Miklóst, tagjaivá Takács Máriuszt és Jancsó Andreát választja 
meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(16 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Felkérem a Bizottság tagjait a titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás menetéről Jegyző 
Úr fog tájékoztatást adni. 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Tisztelt Képviselő-testület! Mint korábban már elhangzott, két fordulóban fog megtörténni 
a titkos szavazás. Első fordulóban Reiner Roland képviselő úr alpolgármesterré választásáról szavazhat a 
Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság általi lebonyolításban. Minden képviselő fog kapni egy 
szavazólapot, rajta a Képviselő Úr neve, illetve az a megjelölés, hogy főállású alpolgármesternek van javasolva. 
Szavazni az SZMSZ rendelkezésének megfelelően igennel, nemmel vagy a „tartózkodom” megjelöléssel lehet. A 
Szavazatszámláló Bizottság által birtokolt urnába kell a szavazatokat bedobni, a II/38. irodában lehet a szavazást 
megejteni. Amikor mindenki leadta szavazatát, a Szavazatszámláló Bizottság felnyitja az urnát, megállapítja, 
hogy hány szavazólap érkezett, azokat annak rendje és módja alapján értékeli. Kitölti az erről szóló 
jegyzőkönyvet, majd a Bizottság elnöke ismerteti a Képviselő-testülettel a szavazás eredményét. Ezt követően 
Polgármester Asszony jegyzőkönyvbe mondja a szavazás eredménye alapján a Képviselő-testület döntését. 
Amennyiben ez a döntés eredményes lesz, tehát a Képviselő-testület Reiner urat megválasztja 
alpolgármesternek, akkor kerülhet sor a második körös szavazásra, Döme Zsuzsanna személyét illetően, az 
imént ismertetett módon.  
 
Baranyi Krisztina: Megkérem Képviselőtársaimat, hogy a II/38. szobában szavazzanak a főállású 
alpolgármester személyéről.  
 
TITKOS SZAVAZÁS 
 
Baranyi Krisztina: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, Zombory Miklós képviselő urat, hogy 
ismertesse a főállású alpolgármesterről szóló szavazás végeredményét. 
 
Zombory Miklós: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Polgármester Asszony! Az eredmény megszületett Reiner 
Roland főállású alpolgármesterré választása tárgyában. Érvénytelen szavazat nem volt, hiszen képviselők 
szavaztak. A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás szavazattal Reiner Rolandot főállású 
alpolgármesterré választotta. 
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318/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagjai közül 
Reiner Rolandot főállású alpolgármesterré megválasztja. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Megállapítom, hogy Ferencváros főállású alpolgármestere a titkos szavazás 
eredményeképpen Reiner Roland képviselő úr lett. Megkérem Képviselőtársaimat, hogy a II/38. szobában 
szavazzanak a társadalmi megbízatású alpolgármester személyéről is, Döme Zsuzsannáról. 
 
TITKOS SZAVAZÁS 
 
Baranyi Krisztina: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, Zombory Miklós képviselő urat, hogy 
ismertesse a társadalmi megbízatású alpolgármesterről szóló szavazás végeredményét. 
 
Zombory Miklós: A második szavazás is megtörtént. Az eredmény megszületett Döme Zsuzsanna társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választása tárgyában. A leadott szavazatok száma 18. Érvénytelen szavazat nem 
volt. A Képviselő-testület 10 igen, 7 nem, 1 tartózkodás szavazattal Döme Zsuzsannát társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 
 
319/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Döme 
Zsuzsannát társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 7 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Megállapítom, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Döme Zsuzsannát társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 
Ünnepélyes aktus következik. Megkérem a két, újonnan megválasztott alpolgármestert, hogy fáradjanak a 
mikrofonhoz és tegyék le az esküt.  
 
ALPOLGÁRMESTERI ESKÜTÉTEL 
 
Reiner Roland és Döme Zsuzsanna: „Én, (Reiner Roland, Döme Zsuzsanna) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. (Isten engem úgy segéljen!)” 
 
 
7./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének 
megállapítására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 190/2019. sz. előterjesztés 
 
Takács Zoltán (ÜGYREND): Az I. határozati javaslat 1. pontjához szeretnék szóbeli módosító javaslatot tenni. A 
javaslat szerint Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetménye a polgármesteri illetmény 90%-os 
maximumában van megállapítva, 897.400 forintban. Javaslom, hogy a polgármesteri illetményhez viszonyított 
minimumában, a 70%-ban, tehát 698.019 forintban legyen megállapítva. 
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Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk Takács Zoltán képviselő módosító javaslatáról, 
miszerint Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét a Képviselő-testület a polgármesteri 
illetmény 70%-ban, 698.019,- Ft összegben állapítja meg. 
 
320/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
november 14. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 698.019,- Ft 
összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190.,- Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 190/2019. számú előterjesztés I. határozati 
javaslatának 2. pontjáról. 
 
321/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
november 14. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 134.610,- Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 

 
Baranyi Krisztina: A II. határozati javaslat Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 
tiszteletdíjáról szól. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 190/2019. számú előterjesztés II. határozati 
javaslatáról. 
 
322/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját 
összegszerűen 448.700,- Ft összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190,- Ft összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. 
november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 67.305,- Ft 
összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Sürgősségi javaslat a Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 
 191/2019. sz. előterjesztés 
 
Árva Péter: Őszintén szeretnék elnézést kérni azon képviselőtársaimtól, akik ezt az előterjesztést késve kapták 
meg, ez kizárólag az én felelősségem, az én hibám. Megígérem, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, 
hogy minél kevesebb ilyen előterjesztés legyen. Szeretném megindokolni az előterjesztés sürgősségét. 
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egyértelművé tette Magyarország Kormányának azon álláspontját, 
hogy „nem szabad egy városban úgy fejlesztést végrehajtani, hogy azzal a város választott vezetői nem értenek 
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egyet.” Ezt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kiegészítette azzal, hogy november 15-ig, azaz 
a holnapi nappal várja az egyértelmű választ. Ha mi bármilyen fontosságot tulajdonítunk jelen Képviselő-
testületnek, akkor komolyan vesszük ezt a kérést. A probléma az, hogy semmiféle információval nem 
rendelkezünk ennek a projektnek a természetéről. Nagyon ellentétes információk jelentek meg a sajtóban, 
nagyon ellentétes árak, összegek, nem tudjuk a területi határát, nem tudjuk, hogy mi ez a projekt. Gyakorlatilag 
nem rendelkezünk semmiféle információval erről a projektről. A határozati javaslat egy elég visszafogott javaslat. 
Figyelnek a kollégák? Mert akkor nem mondom. Nagyon visszafogott javaslatot tettem. Az első pontban 
aggodalmunkat fejezzük ki, hogy úgy várnak tőlünk döntést, hogy nem rendelkezünk érdemi információkkal. 
Kérjük, hogy hozzák nyilvánosságra a projektnek az adatait: engedélyezési tervek, területi határok. A harmadik 
pontban kérjük a szüneteltetését ennek a projektnek, nem leállítását vagy felmondását. Az összes közbeszerzési 
szerződés lehetővé teszi, hogy a beruházó szüneteltetést kérjen, hogy ne folyjon addig a munka, amíg nem 
tudunk felelős döntést hozni. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves megjelentek! Egy kis 
magyarázattal szeretnék szolgálni az általunk előterjesztett sürgősségi indítványokra, és ezzel részben reagálnék 
Gyurákovics Andrea képviselőtársam által felvetettekre. Mi az „Új Pólus” frakcióban hiszünk abban, hogy a 
választóink azt várják tőlünk, hogy a politikai „csatározások” helyett érdemi válaszokat és változásokat „tegyünk 
le az asztalra”, ezért döntöttünk úgy, hogy már az alakuló ülésre a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk 7 
szakmai anyagot. Ebből egy az SZMSZ módosítására irányult, amit sürgősségben nem lehetett tárgyalni. Az 
SZMSZ módosítás tartalmazta volna a közmeghallgatások számának felemelését, azt, hogy a képviselő-testületi 
ülések visszakereshető online formában kerüljenek közvetítésre, minél szélesebb körben láthassák az ülésen 
elhangzottakat a választópolgárok, illetve az előterjesztések nyilvánosságát, a jegyzőkönyvek tartalmának 
kiegészítését azzal, hogy lehessen látni melyik képviselő, melyik kérdésben hogyan szavazott. Ezt sajnos most 
az alakuló ülésen nem lehetett napirendre venni. Úgy gondoltuk, hogy ezekben az ünnepélyes pillanatokban is 
érdemes szakmai, érdemi változásokat kínálnunk a választóinknak, ezért hoztuk ezeket a sürgősségi javaslatokat 
a Képviselő-testület elé. Még fejlődnünk kell gyorsaságban, hogy ne az utolsó pillanatban kerüljenek a tisztelt 
Képviselő-testület elé. Mivel az SZMSZ azt mondja ki, hogy „rendes ülésre előterjesztést pótlólag legkésőbb az 
ülést megelőző 2. napon lehet kiküldeni”, ezzel kapcsolatban szeretném kérni, hogy a megismerést biztosító 
határidőket a jövőben fokozottan biztosítsuk, mert ezt mindannyian úgy véljük, hogy elengedhetetlen feltétel. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Polgármester Asszonyt, hogy támogassa az előterjesztéseinket.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen a jövő héten tárgyalandó SZMSZ módosítások közé az Önök javaslatait is 
beépítjük. A programomban egyrészt szerepelt a „java”, nyilván egyetértek vele, de a többi javaslatot is beépítjük 
a következő ülésen tárgyalandó és elfogadandó SZMSZ-be.  
 
Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztinához lenne egy kérdésem. Ha jól tudjuk, a sajtóhírek szerint Ön támogatja 
a kézilabdacsarnokot.  
 
Baranyi Krisztina: Ennyi a hozzászólása? A kérdés egy más műfaj, mint a hozzászólás. A kézilabdacsarnok 
megépítését – a sajtóban többször nyilvánosan elmondott véleményem szerint – támogatom. Ha megvárta volna 
a szavazást, abból is kiderült volna. 
 
Árva Péter: Szeretném újra kihangsúlyozni – ha nem voltam elég világos -, hogy nem arról szeretném, ha 
szavaznánk, hogy legyen, vagy ne legyen, kell, vagy nem kell. Nem rendelkezem semmilyen olyan információval, 
hogy felelős döntést tudjak hozni egy ilyen kérdésben. Az előterjesztés pont arra irányul, hogy a lakosság, a 
nyilvánosság legyen olyan helyzetben, hogy véleményt tudjon formálni, mind a szakma, mind ez a Képviselő-
testület. 
 
Gyurákovics Andrea: A hozzászólás milyensége, hogy kérdés vagy kijelentő mondat az teljesen mindegy. Ezt 
Önnek is tudnia kell, hiszen 5 évig képviselő volt. Ön is többször tett fel a hozzászólásaiban kérdéseket, ezt nem 
értem. A másik kérdésem az lenne, hogy ha Ön azt mondja, hogy felelősséggel fog szavazni, és ezek szerint az 
előterjesztőnek, Árva Péternek nincs megfelelő információja erről a beruházásról, akkor ezek szerint Önnek van. 
Önnek van? 
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Baranyi Krisztina: Igen. A kézilabdacsarnok nem kézilabdacsarnok, ez egy multifunkciós 
rendezvényközpontnak épül, mely a mostani tervek szerint a Budapest Sportcsarnok másfélszerese méretű lesz. 
Azt gondolom, hogy ez a rendezvénycsarnok nemcsak 5 éve, hanem 15 éve nagy adóssága Budapestnek. Ez az 
egész városnak nagyon hasznos lesz, olyan nagy rendezvényeket lehet benne tartani, amelyekre jelen 
pillanatban nincs hely. A Budapest Sportcsarnok is évekre előre be van táblázva, nem tud már helyet adni olyan 
rendezvényeknek, amelyek egyébként adóbevételt, turisztikát hoznak a városnak. Olyan hasznot hoznak 
Budapestnek, amely eddig azért maradt el, mert nem volt ilyen méretű rendezvénycsarnok Budapesten. Ezért ezt 
a beruházást támogatom, és el is mondtam minden fórumon, mert úgy gondolom, hogy régi, nagy adóssága 
Budapestnek egy ilyen felépülte. Azt sem titkolom, hogy természetesen, mint minden nagy beruházásból, ebből 
is nagyon sokat lehet lopni, fognak is, hiszen ismerjük az intézményesített, törvényesített „Mészáros Lőrinc-féle” 
beruházási lopást, de azért van az ellenzék most hatalmon Budapesten, hogy ezen majd „rajta tartsa a szemét”. 
 
Árva Péter: Szeretném harmadszor is kihangsúlyozni, hogy ez az előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy a 
nyilvánosság és ez a Képviselő-testület információt szerezzen. Nem arról szavazunk, hogy jó-e ez a csarnok 
vagy rossz-e, hanem arról, hogy átláthatóságot biztosítsunk-e ennek a projektnek vagy sem. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Polgármester Asszonytól szeretném megkérdezni, hogy ennek a stadionnak a kérdése 
hogyan illeszkedik Főpolgármester Úr programjába? Illetve a fenntartása kinek a feladata és hatásköre lesz?   
 
Baranyi Krisztina: Főpolgármester Úr is kifejezte azt, hogy ennek a csarnoknak a megépítésével egyetért, ezt 
támogatja, ez ellen nem emelt kifogást. Egyébként állami beruházásról beszélünk, tehát az Állam feladata a 
működtetés és a fenntartás is, de azt gondolom, hogy ez pont egy olyan projekt, ami üzleti alapon, a piacon 
nemhogy nullszaldós, de „vastagon” nyereséges lesz.  
 
Árva Péter: Karácsony Gergely főpolgármester úr szintén amellett van, hogy ezek a projektek legyenek 
„láthatóak”. Ez az előterjesztés – már negyedszer mondom – nem arról szól, hogy ez a projekt kell-e vagy nem 
kell, hanem, hogy a kerületben és a Fővárosban élő állampolgárokat megtiszteli a Magyar Állam megfelelő 
szerve azzal, hogy a tervre vonatkozó információkat nyilvánosságra hozza vagy sem.  
 
Kállay Gáborné: Azt szeretném megkérdezni, hogy ha Ön szerint ez a csarnok ennyire jó, akkor a választások 
előtt miért nem támogatta? 
 
Baranyi Krisztina: A választások előtt is támogattam, nyugodtan megnézheti a teljes kommunikációmat. Soha 
nem mondtam azt a kampányban sem, előtte sem és azóta sem, hogy nem támogatom a budapesti multifunkciós 
rendezvénycsarnok felépítését. Értem, hogy Gyurákovics képviselő asszony azt ismételgeti, hogy nem igaz, de 
akkor mondja meg, hogy mikor. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném kérni, hogy nézzük meg azt a jegyzőkönyvet, ami erre vonatkozik.  
 
Baranyi Krisztina: Rendben. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
323/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy úgy vár a Magyar Kormány kerületi és fővárosi véleményt a 
„multifunkciós kézilabdacsarnok” ügyben, hogy a Képviselő-testület nem rendelkezik elégséges információval.  
2./ a kialakult helyzetben kéri a Magyar Állam megfelelő szerveit, hogy tegyék nyilvánossá a kérdéses projekt 
részleteit (jogerős építési engedélyezési tervek, beruházási költségek, a projekt térbeni és időbeli határai, 
tervezett parkolóhelyek száma stb.) a felelős önkormányzati döntéshozatal érdekében. 
3./ egyúttal kéri a projekt kivitelezésének szüneteltetését mindaddig, ameddig a kért információk birtokában 
felelős döntést nem hoz. 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főpolgármesterét, illetve Magyarország Kormányát az 1-
3. pontban foglalt döntésekről. 
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Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 7 nem) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Sürgősségi javaslat a Nemzeti Atlétikai Stadion ügyében 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 
        Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 192/2019. sz. előterjesztés 
 
Szilágyi Zsolt: Támogatom a sportot, főleg az atlétikát, mivel hosszútávfutó voltam annak idején, viszont azt 
nem támogatom, hogy közpénzből épüljön meg. Ha egy egységet nézünk, akkor 30% a felépítése, 70% a 
fenntartása. Állami beruházás, de azt is közpénzből fogják fenntartani. Lenne egy ötletem. 2021-ben az Amerikai 
Egyesült Államokban Oregon Állam fogja rendezni az Atlétikai Világbajnokságot. Van egy úriember, aki a Nike 
társelnöke, és felvállalta, hogy ahol annak idején az egyetemre járt – ő, mint milliárdos (amiből nekünk is van egy 
pár itt Magyarországon) -, 50 magánembert maga mellé állított, mint szponzort, és felépíti azt a stadiont, ami 
eredetileg 12.650 főt tud befogadni, de át lehet alakítani 30.000 fő befogadására. Javaslom, hogy az sem baj, ha 
OPUS-nak vagy ERCOR-nak hívják, de a magyarországi milliárdosok felépíthetnék ezt a stadiont a saját 
pénzükből és akkor lenne atlétikai stadion is, de nem közpénzből. Ezt be lehetne vonni akár a „nem 
kézilabdacsarnoknál” is, hogy ne közpénzből építsék fel, hanem magánberuházásnak.  
 
Gyurákovics Andrea: Ugye arra azért emlékszik Szilágyi Zsolt képviselőtársam, hogy az atlétikai stadion mellett 
a nemzet sportolói kiálltak? Nem végigsorolva a neveket - nem civilekről van szó -, többek között aki atlétikai VB-
n harmadik lett, Hosszú Katinka is kiállt mellette, és nagyon sok élsportoló. Nem hiszem, hogy egy olyan ügy 
mellé állnának, ami egyébként nem lenne támogatandó ügy. 
 
Árva Péter: Azt láttuk, hogy nagyon sok sportoló állt ki mellette, mert a facebook az elmúlt másfél hónapban 
ezzel volt tele, fizetett hirdetések formájában. Nagyon érdekel, hogy honnan származik az a közpénz, ami ezt a 
kampányt finanszírozza. 
 
Szilágyi Zsolt: Szerintem az Amerikai Egyesült Államokban is ugyanígy vannak nemzet sportolói, és nekik 
teljesen mindegy, hogy azt a stadiont, amit a versenyen használnak, és amiben megnyerik az aranyérmüket, 
magánszemélyek építették. Ők a saját vagyonukból fordítanak arra, hogy tudjanak sportolni és ne a közpénzből 
kerüljön ki. Nem hiszem el, hogy a magyarországi nemzeti sportolóknak problémájuk lenne, ha egy OPUS nevű 
stadionban lennének. Ferencvárosnak sem probléma, hogy nem „Albert Flórián stadionban” fociznak, hanem 
Groupama Arénában, mégis nyerjük a mérkőzéseket „Hála az Égnek”! Ez teljesen mindegy, a „köznek” nem 
mindegy, hogy a közpénz mire megy el, és utána a stadion ott fog üresen állni, és a fent kell tartani. Nézzük meg, 
hogy Szombathelyen felépítették a csodálatos stadiont, és megy a „huza-vona”, hogy ki tartja fent a stadiont. Az 
önkormányzatnak nincs rá pénze, más nem akarja elvállalni. Felépítettünk több milliárd forintból egy stadiont és 
ott „áll parlagon”, nem tudják használni, mert nincs fenntartója. Ez lesz az atlétikai stadionnal is. Ha egy 
magánszemély beruház rá, megcsinálja, akkor lehet, hogy ő majd fel tudja használni valamire, de a közpénz 
mehetne jobb dologra is, például az egészségügyre. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a sportolók a sport, a nemzetet 
összekötő világverseny és a stadion mellett álltak ki, nem a finanszírozás formája mellett. 
 
Baranyi Krisztina: El szeretném mondani, hogy minden formában támogatom azt, hogy a Kormány és a Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központja adjon a Képviselő-testületnek részletes felvilágosítást és mutassa meg, 
hogy pontosan milyen tervekkel, milyen funkcióval készülnek a stadionra. Személy szerint én támogatom Árva 
Péter képviselő úr, Jancsó Andreával közös előterjesztését. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 
192/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
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324/2019. (XI.14.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy úgy vár a Magyar Kormány kerületi és fővárosi véleményt a Nemzeti 
Atlétikai Stadion ügyben, hogy a Képviselő-testület nem rendelkezik elégséges információval. 
2./ a kialakult helyzetben kéri a Magyar Állam megfelelő szerveit, hogy tegyék nyilvánossá a kérdéses projekt 
részleteit (jogerős építési engedélyezési tervek, beruházási költségek, a projekt térbeni és időbeli határai, 
tervezett parkolóhelyek száma stb.) a felelős döntéshozatal érdekében. 
3./ egyúttal kéri a projekt kivitelezésének szüneteltetését addig, ameddig a kért információk birtokában felelős 
döntést nem hoz. 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főpolgármesterét, illetve Magyarország Kormányát az 1-
3. pontban foglalt döntésről. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
10./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté 
nyilvánításának előkészítésére 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 193/2019. sz. előterjesztés 
 
Jancsó Andrea: Röviden összefoglalnám, hogy miért fontos és jelentős egy ilyen kezdeti lépés a kiserdő 
védelmével kapcsolatban. Még mindig nincs a lakosságnak információja arról, hogy a tervezett nyomvonal a 
Határ út tekintetében a kétszer két sáv kibővítése, lesz-e alternatív nyomvonal, tervezés alatt van-e más 
lehetőség. A kiserdő védők rengeteg lehetőséget felvázoltak, de erre nem kaptak érdemi választ. Azt gondolom, 
hogy eljött az ideje annak, hogy Ferencváros Önkormányzata és a Képviselő-testület „hitet tegyen” amellett, hogy 
fontosak a zöldterületei, és a kiserdő mellett végre kiállhassunk.  
 
Gyurákovics Andrea: Tudomásom szerint ez Pilisi Parkerdő Zrt. területe. Mennyire van ráhatásunk erre? 
Mennyire volt ez velük egyeztetve? Mi az ő hozzáállásuk, álláspontjuk? Emlékeim szerint volt erre vonatkozóan 
egy állásfoglalás Kocsis Máté országgyűlési képviselő úrtól, hogy a nyomvonal nem itt fog menni a kiserdőnél, 
hanem másik nyomvonal lesz. 
 
Jancsó Andrea: Részben Ferencváros, részben a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében van, de ez nem érinti, hogy 
kinek a kezelésében van. Ez egy helyi jelentőségű természetvédelmi terület, attól az erdőkezelés ugyanúgy fog 
tovább menni. Igen, történt egy ilyen kinyilatkoztatás, de utána másik hír „jött”, hogy mégsem. Azt gondolom, 
hogy akkor tudunk felelős városvezetőként viselkedni, ha nemcsak egy országgyűlési képviselő mondja ki azt, 
hogy igenis meg akarjuk védeni a kiserdőt, hanem a teljes Képviselő-testület, így Ferencváros Önkormányzata is.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 193/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
325/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a közigazgatási területén fekvő 103/A, 
1/A-1/G, valamint a 3/C1 számú erdőrészlet helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása mellett. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő erdőrészletek tekintetében kezdeményezze Budapest Főváros főjegyzőjénél a helyi 
jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges fővárosi rendelet megalkotásának 
előkészítését.  
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Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
11./ Sürgősségi javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni 
intézkedésekre 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
        Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 194/2019. sz. előterjesztés 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tőlünk a Momentumban nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy ha adott esetben 
hatalmi pozícióba kerülünk, akkor hogyan tudjuk garantálni azt, hogy nem válunk korrupttá, illetve nem követjük 
el azokat a hibákat, amiket elődeink elkövettek. Erre azt szoktuk mondani, hogy többek között úgy, hogy 
rendeletben, illetve adott esetben majd törvénybe foglaljuk azokat a szabályokat, amik előre megakadályoznak 
minket, hogy ilyenben részt vegyünk, vagy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ez a javaslat pont azt 
irányozza elő, hogy Ferencváros Önkormányzata transzparensen, átláthatóan, mindenki számára 
megismerhetően működjön, ahol a közadatokért nem kell pereskedni az Önkormányzattal, átlátható a 
költségvetése, az előterjesztése mindenki számára. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy 
ez egy korrupciómentes önkormányzat, hanem mutassuk is meg, hogy tényleg az.  
 
Torzsa Sándor: A „fülemben cseng”, hogy Gyurákovics Andrea a napirend előtti „nagyívű” hozzászólásában az 
átláthatóságot követelte. Jó hírem van, Képviselő Asszony, csak kérnie kell, és máris itt van az „átláthatósági 
csomag”. A szavazásnál ki fog derülni, hogy a FIDESZ-nek csak szavakban fontos-e az átláthatóság vagy 
valóban a szavazataikat is adják-e ehhez a „csomaghoz”. Látható, hogy dolgozunk, és máris itt van, amit 
hiányolt, kiderül, hogy csak szavakban tud-e mellé állni. 
 
Gyurákovics Andrea: Az előterjesztőtől kérdezném, hogy az átláthatóságról és az előterjesztés sürgősségivé 
nyilvánításáról. Mivel az SZMSZ úgyis változik, nem lett volna egyszerűbb beletenni a módosításba? Nem 
kellene külön szavazni, hanem egyben. A mostani SZMSZ-ben is nyilvánosak a képviselő-testületi és bizottsági 
ülések, a jegyzőkönyvek hozzáférhetők. Azok az értékek nem sérültek eddig sem, amiről ez az előterjesztés szól. 
 
Baranyi Krisztina: Felhívnám a figyelmét Képviselő Asszonynak, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 
2/b) pontjára: „az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos 
eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele”. Ez pont nem volt jellemző a FIDESZ vezette önkormányzatra. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Részben valóban van átfedés, de amit megpróbáltunk előterjeszteni a mai ülésre, az néhány 
szabályt rendezett volna, viszont ehhez önmagában az SZMSZ módosítás nem elég, így további feladatok 
vannak. Ha folytatjuk az olvasást, akkor az Önkormányzat által kötött szerződések, és az Önkormányzat által kiírt 
közbeszerzések nyilvánossága úgy érzem, hogy nem olyan pont, ami az SZMSZ-ben van, hanem ez egy 
gyakorlat. Ennek a javaslatnak van egy nagyon erős szimbolikája, emellett muszáj elkötelezni és tartani hozzá 
magunkat. 
 
Dr. Bácskai János: Nagyon „hangzatos” és szép címe van az előterjesztésnek. Azt szeretném tudni, hogy 
képviselőtársaim ott szemben, tudják-e, hogy Polgármesternő fogadott minket bizottsági helyek elosztása 
ügyében. Kértük, hogy készüljön erről jegyzőkönyv, a mai napig nem láttuk ezt. Szeretnénk, ha ez a jegyzőkönyv 
látható lenne, és abban reménykedem, hogy ennek az előterjesztésnek a következménye az lesz, hogy a 
bizottsági helyek elosztása is a „nép szeme, színe előtt” fog lezajlani, és mindenről beszámolnak a 
közvéleménynek.  
 
Baranyi Krisztina: A jegyzőkönyv pontosan annyi idő alatt készül el, amennyi idő alatt Önök és az Önök hivatala 
eddig elkészítették a képviselő-testületi ülés és a bizottságok jegyzőkönyveit. Amint kész van, kézhez fogják 
kapni a FIDESZ képviselői, bár ez egy polgármesteri beszélgetés volt, de akár a honlapra is kikerülhet, ha úgy 
döntenek. 
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Gyurákovics Andrea: Múlt hét péntekre vagy most hétfőre ígérte Ön személyesen, hogy elküldi a 
jegyzőkönyvet. Azt mondta dr. Mátyás Ferenc képviselőtársam, hogy ennek az előterjesztésnek szimbolikája van. 
Akkor viszont nem értem a 6. pontot, amiben az van, hogy a program végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
hajtsa végre a költségvetés fedezetéről. 
 
Dr. Bácskai János: Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném megjegyezni, hogy Polgármesternő állításával 
ellentétben ez nem egy polgármesteri megbeszélés volt. Ennek az volt a címe, hogy „Egyeztetés a leendő 
bizottsági helyekről”. 
 
Baranyi Krisztina: Így van, mint polgármester, felkértem a FIDESZ frakciót, bár először egyenként szerettem 
volna a fideszes képviselőkkel beszélni, azután Polgármester Úr közlése szerint frakcióval kellett leülnöm 
tárgyalni. Megkérdeztem minden jelenlévő frakciótagtól, hogy az Önkormányzat, a bizottságok munkájában, 
melyik bizottságban, milyen területen szeretnének részt venni, kiket delegálnának külső bizottsági tagként, melyik 
bizottságba, illetve hol, melyik felügyelő bizottságban kérnek még helyet. Ez volt az egyeztetés menete, amelyet 
azt gondolom, hogy polgármesterként minden megválasztott képviselővel le kell folytatni, és le is folytattam. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Két betű, de nagyon nagy jelentősége van: szimbolikája „is” erős. A 6. pontra reagálva azt 
tudom mondani, hogy igen, ennek vannak költségei. Például, hogy az Önkormányzat honlapja kellő tárhellyel 
rendelkezzen ahhoz, hogy ezek a szerződések fent legyenek, áttekinthetőek, kereshetőek legyenek, illetve a 
képviselő-testületi ülések online közvetítésre kerüljenek, és utólag visszanézhetőek legyenek a honlapon. Ennek 
van költsége, és be kell tervezni a költségvetésnél.  
 
Gyurákovics Andrea: Visszatérve az átláthatóságra, a bizottsági helyekről történő egyeztetésnél nem jutottunk 
semmilyen álláspontra, mivel Baranyi Krisztina nem tudta részünkre megmondani, hogy milyen bizottságok 
lesznek, azután azt állította, hogy ugyanazok, majd, hogy más bizottságok is lesznek. Konkrétan semmilyen 
információt nem kaptunk, nem tudtunk ehhez érdemben hozzászólni, így ennek az egyeztetésnek, a 
tájékoztatáson kívül sok konkrétuma nem lett. 
 
Baranyi Krisztina: Valóban nyilvánosságra kell hozni ezt a jegyzőkönyvet. 
 
Torzsa Sándor: Lehet, hogy csak számomra tűnik egészen „örkényinek”, hogy a FIDESZ-nek az átláthatóságról 
a bizottsági helyek és a pozíciók jutnak az eszébe. Ez érdekes felfogás az átláthatóság szempontjából. Azért 
nem tudják Önök azt, hogy költséggel jár az átláthatóság, mert Önök, amikor városvezetőként vezették a 
kerületet, ha valaki adatot igényelt, a költségeit átterhelték rá, akár média munkatárs, akár állampolgár volt. Ez is 
költséggel jár, Önök pedig az adatigénylőre helyezték a költségeket, mi nem így szeretnénk.  
 
Baranyi Krisztina: A saját maguk által alkotott és elfogadott SZMSZ-t is úgy szigorították, hogy minél nehezebb 
legyen önkormányzati képviselőknek bármilyen adathoz vagy szerződéshez, önkormányzati dokumentumhoz 
hozzájutni. Minden eszközzel, amit az SZMSZ-be be lehetett építeni, megpróbálták akadályozni. Kérem 
Képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjenek. Egyébként ez valóban egy minimum 
feltételről szól, ennél a mi Önkormányzatunk jóval átláthatóbb lesz. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk 
a 194/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
326/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ kinyilvánítja az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által 
javasolt „Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program (a továbbiakban: Program) megvalósítása 
iránti elkötelezettségét. 
2./ a Program megvalósítása érekében a képviselő-testület az önkormányzat működését elsősorban az alábbi 
területeken tervezi átláthatóbbá tenni:  
a) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai üléseinek nyilvánossága; 
b) az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az 
ilyen adatok megismerhetővé tétele; 
c) az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás; 
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d) az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések; 
e) az önkormányzati vagyon kezelése; 
f) az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása. 
3./ felhívja a Polgármestert, hogy tekintse át az önkormányzat és a részben vagy egészben önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatát, különös tekintettel a honlapjukon 
közzétett adatok körére és a közzétételi eljárás szabályozottságára. 
Határidő: 2019. december 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ felhívja a Polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program végrehajtásához szükséges jogszabályok 
megalkotására. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ felhívja a Polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program végrehajtásához a 4. pontban foglaltakon 
túl szükséges, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó további intézkedések megtételére. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ felhívja a Polgármestert arra, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésében gondoskodjék a Program végrehajtásához szükséges intézkedések költségvetési fedezetéről. 
Határidő: 2020. évi költségvetés tervezetének az előterjesztésekor 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Sürgősségi javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére 

Előterjesztő: Reiner Roland önkormányzati képviselő 
 195/2019. sz. előterjesztés 
 
Reiner Roland: Örülök, hogy ez a két javaslat egymást követte, mert annyiban nagyon hasonlóak, hogy 
mindkettő olyan kérdést szabályoz, ami nekünk fontos és egyaránt elmondható róluk, hogy szimbolikus és 
gyakorlati is. Ahogy a korrupciómentesség az egyik „sarokköve” lesz a következő öt évnek, ugyanúgy a 
klímavédelem és a „zöld” kérdésekkel való foglalkozásnak is prioritásnak kell lennie. Ez a javaslat, ami Önök előtt 
van, kettős célt szolgál, az egyik, hogy kimondja a nyilvánvalót, hogy klímavészhelyzet van. Ha csak az elmúlt 
durván egy évre gondolnak, a nyári hőségre, az aszályra, a viharkárokra vagy arra, hogy tegnap, november 
közepén a Nehru-parton napozni lehetett, akkor látjuk, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése indokolt, mert olyan 
következményeket okoz, amire muszáj felkészülni. Ez a felkészülés nyilván nem csak a kerületnek a dolga, de a 
kerületnek is a dolga. Vannak olyan hatáskörök és területek, amiben a kerület nagyon hatékonyan és 
eredményesen tud fellépni. Azért gondoltuk, hogy behozzuk ezt a javaslatot, mert ezzel is jelezni szeretnénk, 
hogy ez a következő öt év minden döntésében szerepet kell játsszon. Kérem, hogy támogassák a javaslatot. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 195/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
327/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ megállapítja, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett. 
2./ megállapítja, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyeknek Ferencvárost is értintő 
nemkívánatos hatásai ellen (pl. hőség, viharok, szárazság, árvizek és villámárvizek) helyben is el kell kezdeni a 
védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy a helyi üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan 
csökkentsük. 
3./ fenti megállapítások alapján a káros hatások csökkentése érdekében az Önkormányzat a Polgármesteri 
Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak bevonásával 
a. segíti a helyi gazdaság átállítását ún. körforgásos gazdasággá, amelyben melléktermék és veszélyes 
kibocsátás nem keletkezik, 
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b. saját eszközeikkel támogatja Magyarország Kormányát és Országgyűlését minden olyan tevékenységben, 
melynek célja a nemzetgazdaság dekarbonizációjának elérése legkésőbb 2050-ben, 
c. arra törekszik, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol ez lehetséges, 
d. mindent megtesz a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, egészségkárosodások, idő előtti 
halálozás megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, 
felhőszakadások, épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, 
élelmiszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése 
érdekében, 
e. zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkenti a klímaváltozás káros hatásait, 
f. kommunikációs felületein felhívja a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a klímaváltozás ellen, és miként 
tudnak alkalmazkodni hozzá. 
4./ felkéri a polgármestert, hogy  
a. végeztesse el az Önkormányzat, annak intézményei és a legalább többségi befolyás alatt álló gazdasági 
társaságai működésének átfogó felmérését az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, azok mértéke és mibenléte 
szempontjából  
b. az éghajlatváltozás hatásaira is figyelemmel vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási helyzetet (így különösen a 
felhőszakadás, hőség, légyszennyezettség, szélvihar és árvíz) esetére irányadó intézkedési terveket és azokról 
tájékoztassa a képviselő-testületet 
5./ az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei és többségi tulajdonú 
gazdasági társaságai klímaalkalmazkodása érdekében a 2020-as költségvetési évtől kezdve 
a. a határozat 3. pontjában vállaltak fedezetére külön költségvetési keretet biztosít, 
b. semmilyen költségvetési forrást nem használnak fel olyan célokra, amelyek a 3. pontban vállaltak elérését 
ellehetetlenítik vagy megnehezítik, 
c. minden fejlesztési projekt elfogadásakor figyelembe veszik a klímaalkalmazkodási célokat, 
d. minden közbeszerzési kiírásban elvárják, hogy az ajánlattevők az Önkormányzat klímastratégiájával tisztában 
legyenek, és szerződésben vállalják, hogy az abban megfogalmazott elvárásoknak eleget tesznek. 
Határidő: 1. pont: 2019. november 14. 

 2.-3. pont: folyamatos 
 4. pont: évente a költségvetések beterjesztésének időpontja 

Felelős:  1.-2. pont: Baranyi Krisztina polgármester 
3. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző, az intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői 
4. pont: Baranyi Krisztina polgármester 
5.a. pont: Baranyi Krisztina polgármester 
5.b. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző, az intézmények vezetői, gazdasági társaságok 
vezetői, egyéb költségvetési szervek vezetői 
5.c. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző 

(15 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Baranyi Krisztina: Szeretném megköszönni Képviselőtársaimnak azt az aktív munkát, amit már az alakuló 
ülésre „letettek az asztalra”. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy másféle politikai kultúra lesz 
Ferencvárosban. Az elmúlt öt évben - kis túlzással - összesen nem volt ennyi fideszes előterjesztés, mint itt most 
az ellenzéki képviselőktől. Gyakorlatilag csak polgármesteri előterjesztéseket láttunk. Nagyon szépen köszönöm 
az aktivitást. 
 
 
13./ Sürgősségi javaslat - Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 196/2019. sz. előterjesztés 
 
Szilágyi Zsolt: Ez az előterjesztés nem ebben a formában – kissé át lett írva –, de már volt itt a Képviselő-
testület előtt. Az történt, hogy amikor eljött az ülés, a kiválasztott képviselő levetette napirendről, és mivel akkor 
többségben voltak, ez sikerült is, tehát nem is tudtunk erről tárgyalni. Azon kívül kértem a 100%-os 
önkormányzati cégeknek a vezetőit, hogy legalább ők nyilatkozzanak arról, hogy fogják-e alkalmazni ezt a 
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törvényt vagy sem. Azóta sem kaptam senkitől erre választ. Szeretném, hogy ne kelljen 400 órát dolgoznia egy 
magyar embernek ezekben a cégekben, amikor a V4-eknél – Szlovákia, Lengyelország - ez 150 órában van 
maximálva, és Ausztriában pedig 60 órában. Inkább fizessük meg a dolgozókat, minthogy halálra dolgoztassuk 
őket, ami egy évben 50 plusz napot jelent. Dolgozhatnának hétfőtől szombatig és akkor vasárnap talán 
pihenhetnek az emberek. Az akkori ellenzék megszavazta, remélem, hogy most is megszavazza. Örülök, hogy 
Csárdi Antal itt van a köreinkben, ha már Kocsis Máté nem is jelent meg. A 100%-os önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit szólítsa fel, illetve az alvállalkozókat is, akikkel szerződésben 
állnak ezek a társaságok, hogy azok se alkalmazzák a 400 órás túlmunkát. Csárdi Antalt arra szeretném kérni, 
hogy nyújtsa be a Parlamentbe, hogy állítsák vissza az eredeti törvényt, a Munka törvénykönyvről szóló 2012. évi 
I. törvény 2018. december 31-én hatályos szöveg szerinti szabályozás lépjen újra hatályba 2020. január 1-jével. 
Tudjuk, hogy mi lesz az eredménye, de próbálkozzunk. 
 
Torzsa Sándor: Közel egy évvel ezelőtt derült ki a nyilvánosság számára – akkor írták meg az újságok -, hogy a 
FIDESZ mire készül, a „rabszolgatörvény” néven ismert „javaslatcsomagról” beszélünk. Ekkor szembesült 
Magyarország azzal, hogy a Kormány a „multik” oldalára állt a munkavállalók helyett, és lehetővé tették azt a 
„brutális túlmunkát”, amiről Szilágyi képviselőtársam is beszélt. Ennek az előterjesztésnek én szimbolikus 
jelentőségét látom, ez arról szól, hogy bár ezek az események - amik hatalmas tüntetésbe „torkolltak” - egy évvel 
ezelőtt történtek, az ellenzék nem felejtette el a munkavállalókat. Egy év múlva, amikor megnyertük az 
önkormányzati választásokat, az első előterjesztések között van ez a javaslat. Az üzenet a fontos, hogy ránk 
számíthatnak a dolgozók, ránk számíthatnak a magyar munkavállalók. 
 
Dr. Bácskai János: Szeretném én is megköszönni Polgármesternőnek, hogy nekünk megköszönte, hogy ennyi 
fideszes előterjesztés öt év alatt nem volt, ebben egyetértünk. Az idegen tollakkal való ékeskedésben való 
túlbuzgolkodásában hagyta el a száját ez a mondat. Ezek szerint most ezt a jobbikos előterjesztést nekünk nem 
kellene megszavazni, ha jól értem. Főleg azért sem, mert a sürgősségét sem értem, mert ez egy 
„pártelőterjesztés”. 
 
Csárdi Antal: Tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy gratuláljak Önöknek a megalakulásukhoz. Azt 
gondolom, hogy - bár valószínűleg Bácskai képviselő úr vitába száll ezzel a mondatommal – példaértékű, amit mi 
itt láttunk az alakuló ülésen, amikor egy önkormányzat az első adandó alkalommal elkezdi a munkát. Köszönöm 
Szilágyi képviselő úrnak ezt az előterjesztést. Az is példaértékű, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően együtt 
akar működni az országgyűlési képviselőjével. Amennyiben ezt a javaslatot a Képviselő-testület megszavazza, 
be fogom nyújtani, sőt meg fogom kérni Kocsis Máté parlamenti képviselő urat is, hogy csatlakozzon az 
előterjesztéshez. 
 
Szilágyi Zsolt: Amikor ezt benyújtottam, akkor Polgármester Úr azt mondta, hogy ez „politikai hisztériakeltés”. 
Szerintem meg nem. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egy észrevételem van a sürgősségi jellegére. Ez egy folyamatosan fennálló helyzet, mert a 
szabályozás hatályos, ma, holnap, holnapután is hatályban lesz. Igen, sürgős lenne ezt megváltoztatni és minél 
előbb kimondani.  
 
Gyurákovics Andrea: Valóban dicséretes, hogy elkezdjük a munkát a törvényességi határidő előtt egy nappal, 
éppen időszerű volt, mert holnap lejár. Az „utolsó utáni pillanatban” vagyunk. A sürgősségi előterjesztés nem az 
„érdemi munka kategória”, viszont, ha jól emlékszem, amikor mi ezt először tárgyaltuk az előző ciklusban, ott volt 
egy nyilatkozat az önkormányzati cégek vezetőitől, hogy náluk ez a túlóra nem valósul meg. Vagy egy 
hozzászólás volt, vagy Polgármester Úr tette ezt a kiegészítést a napirendi ponthoz. 
 
Dr. Bácskai János: Tudja, hogy hány túlórát végeznek a kerületi cégeink? 
 
Szilágyi Zsolt: Nem volt lehetőségem, hogy tárgyaljunk erről, mert abban a pillanatban Gyurákovics Andrea 
képviselőtársam volt megbízva azzal, hogy vegyük le napirendről.  
Dr. Bácskai Jánosnak válaszolva: utána fogok nézni, és tájékoztatom róla, de szerintem Önnek tudnia kellene, 
mint volt polgármester. 
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Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy valóban erről érdemben tárgyalni kellene, de ilyen módon nem lehet. 
Sürgősségi indítványként behozzák, és arra sincs időnk, hogy elolvassuk, ennek nem sok értelmét látom. 
 
Csárdi Antal: Tisztelt FIDESZ Frakció! Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy Szilágyi képviselő úr 
kérdésére azt válaszolta Bácskai úr, hogy nem alkalmazzák a túlóratörvényt a kerületben. Azt gondolom, hogy 
akkor ebből egészen egyértelműen következik, hogy bizonyára tudják támogatni ezt a javaslatot. Amennyiben ezt 
nem alkalmazzák országszerte, akkor nincs is rá szükség, tehát vélhetően fog beszélni párttársaival, hogy a 
Parlamentben is támogassák azt a kezdeményezést, hogy ennek a törvénynek ebben az országban nincs helye. 
 
Kállay Gáborné (ÜGYREND): Ezért szeretném kérni, hogy ezt most vegyük le napirendről, hogy lehessen róla 
érdemben tárgyalni. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról, miszerint a Képviselő-testület a 196/2019. sz. – 
”Sürgősségi javaslat - Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című – előterjesztést leveszi 
napirendjéről. 
 
328/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 196/2019. 
sz. – ”Sürgősségi javaslat - Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című – előterjesztést leveszi 
napirendjéről.” 

(5 igen, 12 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A sürgősségi javaslat benyújtására vonatkozó szabályok és határidők abban az SZMSZ-ben 
vannak jelenleg, amit Önök alkottak. Nyitott vagyok arra, hogy ezt az időt kitoljuk, hogy ne 3 órával előtte 
lehessen benyújtani, hanem több, mondjuk 24 órával. Egyeztessünk róla! Az érdemi munkához nagyon nagy 
örömmel vettem volna sürgősségi javaslatot a fideszes képviselőktől. Ha olyan javaslat jött volna a Képviselő-
testület elé, amely Ferencváros érdekét szolgálja, támogattam volna a napirendre vételét és a tárgyalását is.  
 
Baranyi Krisztina: Ha érdemi munkának minősül, hogy például Papcsák Ferenc és ügyvédi irodája szerződését 
már felmondtuk az elmúlt napokban, akkor talán elkezdtük a Képviselő-testületen kívüli érdemi munkát is.  
 
Szilágyi Zsolt: Dr. Bácskai Jánosnak válaszolva: örülök neki, hogy nulla, de szeretném a cégvezetőket is 
megkérni, hogy nyilatkozzanak erről. Ha nulla a túlóra, akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy valamikor 
alkalmazzák. Ismerek olyan embereket, akiknek muszáj volt aláírni ezt a szerződést, mert különben elvesztette 
volna az állását és a családját el kell tartani. Inkább kevesebbet látja a gyerekeit, de az állása megmaradt, mert 
be kellett vállalnia ezt a szerződést. Ilyen bármikor előfordulhat itt is, ezért kellene az egészet törölni, hogy a 
lehetősége se legyen meg annak, hogy valakit kényszerítsenek arra, hogy 400 órát dolgozzon.  
 
Gyurákovics Andrea: „Ez volt a reklám helye”. Megint a saját maga ünnepeltetése volt Baranyi Krisztina célja, 
hogy valamit valamikor bemondhasson. Értem, hogy dr. Mátyás Ferenc mit szeretne ezekkel a sürgősségi 
előterjesztésekkel kapcsolatban, de amikor a rendes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket sem kapjunk 
meg, pedig „később kerül kiküldésre” van odaírva a meghívóban, és kiosztásra kerül, akkor már nem értem. 
 
Baranyi Krisztina: A mai napirendi pontokat kiküldtük, az alpolgármesterek nevei lettek kiosztva. Az alakuló ülés 
napirendjét törvény szabályozza, tehát minden, amit a törvény előír, megkapták képviselőtársaim.  
 
Torzsa Sándor: Érdeklődve hallgatom a FIDESZ hozzászólásait, de ezeket a szabályokat Önök alkották meg. 
Önök hozták meg, hogy így lehet előterjesztéseket hozni, ellenzékben elmondtuk akkor, hogy ez nem helyes, 
nem jó. Örülök, hogy most már pontosan látják Önök is, hogy miről beszéltünk. Önök is elmondják, miért nem 
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helyes, tehát van egy nagy egyetértés abban, hogy megváltoztassuk ezeket a szabályokat a következő SZMSZ 
módosításakor és örömmel hallom, hogy akkor ezt Önök is támogatni fogják, meg fogják szavazni. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 196/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
329/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
I.  

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyedüli tagjának döntéshozatalra jogosult szerve, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja az Önkormányzat 100%-os 
önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy ne éljenek a 2018. évi 
CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosításával emelik az évi túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, kollektív 
szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne 
alkalmazzanak. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy döntéséről az Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető 
tisztségviselőit értesítse. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy utasítsa az önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainak vezető 
tisztségviselőit, hogy csak olyan alvállalkozóval kössenek szerződést, aki nem él a 2018. évi CXVI. törvény azon 
rendelkezéseivel, amelyek a túlóra új szabályozásáról és a munkaidőkeretről szólnak. 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

  2. és 3. pont vonatkozásában: a döntést követő munkanap 
Felelős: 1. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági 
társaságainak vezető tisztségviselői 

2. pont vonatkozásában: Baranyi Krisztina polgármester 
 

II.  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete javaslatot tesz 
valamennyi, a településen székhellyel rendelkező, illetve a településen működő gazdasági társaság részére, 
hogy ne éljenek a 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 
óra, kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb 
munkaidőkeretet ne alkalmazzanak. 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
döntéséről az érintett gazdasági társaságokat a helyben szokásos módon, hirdetményi úton, továbbá az 
önkormányzat honlapján értesítse. 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14. 

  2. pont vonatkozásában:a döntést követő munkanap 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 

III.  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest IX. kerület 
országos egyéni választókerületeiben megválasztott országgyűlési képviselőit, hogy terjesszenek az 
Országgyűlés elé olyan törvényjavaslatot, amelynek értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 2018. december 31-én hatályos szövege szerinti szabályozás lépjen újra hatályba 2020. január 1-jén.  
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy e döntésről a kerület országgyűlési képviselőit értesítse. 
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Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14. 
  2. pont vonatkozásában:a döntést követő munkanap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(13 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
Dr. Dombóvári Csaba (ÜGYREND): Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a Képviselő-testület ismételten 
tűzze napirendjére, nyissa meg a vitát a 190/2019. sz. előterjesztésről, amely az alpolgármesterek illetményének 
és költségtérítésének megállapításáról szól, tekintettel arra, hogy az elfogadott módosító indítvány alapján a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy Reiner Roland főállású alpolgármester úr illetményét nem az eredetileg 
kiküldött előterjesztésben foglalt összegben, hanem a polgármester illetményének 70%-ában 698.019 forintban 
állapította meg. Ugyanakkor a módosító javaslat nem tért ki arra, hogy ezzel összefüggésben a költségtérítést is 
a módosított illetmény 15%-ában lehet a törvény alapján megállapítani, ami 104.700 forintot jelent, az eredeti 
javaslatban szerepelt 134.610 forinttal szemben. Az a javaslatom, hogy a Képviselő-testület ügyrendi 
szavazással döntsön úgy, hogy a 190/2019. sz. előterjesztéssel kapcsolatos vitát megnyitja, és hozza meg azt a 
határozatot, mely szerint a Képviselő-testület a Reiner Roland alpolgármester költségtérítése tárgyában 
meghozott határozatát visszavonja, és egyidejűleg Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 
104.700 forintban állapítja meg, 2019. november 14. napjától. Határidő: 2019. november 14. Felelős: Baranyi 
Krisztina polgármester. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk arról, miszerint a Képviselő-testület ismételten megnyitja a 7. napirendi 
pontot, a 190/2019. sz. – ”Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint 
költségtérítésének megállapítására” című – előterjesztés tárgyalását. 
 
330/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ismételten 
megnyitja 7. napirendi pontot, a 190/2019. sz. – ”Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), 
valamint költségtérítésének megállapítására” című – előterjesztés tárgyalását. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének 
megállapítására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 190/2019. sz. előterjesztés  
 
Baranyi Krisztina: Kérem szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a Reiner Roland főállású alpolgármester 
költségtérítése tárgyában meghozott határozatát visszavonja, és egyidejűleg Reiner Roland főállású 
alpolgármester havi költségtérítését 104.700 forintban állapítja meg, 2019. november 14. napjától. 
 
331/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 321/2019. (XI.14.) sz. határozatot visszavonja, egyidejűleg 
2./ Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 104.700,- Ft-ban. állapítja meg 2019. november 
14. napjától. 
Határidő: 2019. november 14. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 18 képviselő vett részt.) 
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Baranyi Krisztina: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 19.49 órakor bezárom. Nagyon jó munkát 
kívánok az elkövetkezendő öt évre Ferencváros javára. 
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