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       Budapest Főváros IX. Kerület 
       Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2019. december 12-én 15.00 órakor tartott rendes 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, 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, Berner József, Czuk Dorottya, Geier Róbert, Halmai András, Janitz 
Gergő, dr. Kasza Mónika, Lentiné Domján Edit, Oláh Anna, Pásztor Miklós, Petrovicsné Fehér Judit, Puskás 
László, dr. Riskó György, Romhányi Ildikó, dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna, Szilágyi Imre, Szili Adrián, 
Szűcs Balázs, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, dr. Világos István, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Géczi Béla - FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Karas János – IX. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, 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, Soós Péter – Ferencvárosi Pinceszínház 
igazgatója, dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgató-helyettese, Flender Éva – könyvvizsgáló, Vajasné 
Kabarecz Ágnes – Csicsergő Óvoda óvodavezetője, Mátyás Evelyn és Berzsák Zoltán – Dunamelléki Református 
Egyházkerület képviselői. 
 
Reiner Roland: Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes, az ülést 
15.08 órakor megnyitom. A napirenddel kapcsolatban van kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi 
javaslat elfogadásáról. 
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401/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 
 207/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására 
(egyfordulóban)  
 230/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 
 229/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv 
 213/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására 
 228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ Javaslat ingyenes közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 
36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban 
 227/2019., 227/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása 
 226/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása 
vonatkozó pályázat kiírása 
 209/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez 
 225/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése 
 224/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása 
 231/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására 
 223/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára 
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére 
 222/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő 
ellátási szerződés megkötésére 
 221/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek 
bölcsődei ellátása ügyében 
 220/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére 
 212/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő  
 
18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására 
 216/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 
 
19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében 
 210/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő  
 
20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására 
 214/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő  
 
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve 
 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
22./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető 
állású munkavállaló) határozatlan idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére 
 218/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 
 217/2019., 217/2-24/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
(16 igen, egyhangú) 

A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 



4 
 

Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Árva Péter: Arról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy december 10-én a Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (KKBK) munkatársai előadást tartottak a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság ülésén, a kerületben épülő kézilabda-csarnokról, más néven multifunkciós 
csarnokról. Az előadás engem személy szerint továbbra sem győzött meg arról, hogy ilyen léptékű csarnokra 
szükség lenne Budapesten, de ennek megítélése sajnos és szerencsére nem az én dolgom. Az előadás során 
egyértelművé vált, hogy az épület tervei jelenleg jóváhagyási terv szinten vannak készen, ami az engedélyezési 
tervet megelőző tervfázis, az épületnek a KKBK szerint sincs jogerős építési engedélye, a földmunkák és 
alapozási munkák, amelyeket a területen látunk, inkább egy PR tevékenység részeként értelmezhetők, mint 
valódi építési munkaként. Azt külön ki kell hangsúlyozni, hogy jelenleg hazánkban törvény van arra, hogy az 
állam nem köteles betartani saját törvényeit, egyetlen tollvonással mentesülhet egy építési projekt a szabály alól, 
hogy a kivitelezés építési engedély és kiviteli terv birtokában kezdhető csak meg. Arról sem vagyok 
meggyőződve, hogy ez a helyszín megfelelő lenne ennek az épületnek elhelyezésére. Ez a helyszín több 
szempontból sem szerencsés: 
- a rendezvényhelyszín lökésszerű terhelést okoz majd a környék infrastruktúrájára, jelentős forgalmi gondokat 
okozva mind a közösségi, mind a gépjárműforgalomban, 
- a Groupama Aréna közelsége ugyanilyen terhelést jelent, és elkerülhetetlenül lesz olyan nap, amikor mindkét 
helyszínen lesz rendezvény, aminek kumulatív hatása nem becsülhető meg, 
- a Csarnok megépülte végérvényesen megakadályozza a Népliget buszpályaudvar, már annak építésekor is 
tervezett bővítését, 
- végül a csarnok megépülte megakadályozza az Üllői út és a déli vasútvonal keresztezéséhez tervezett 
vasútállomás vagy vasúti megálló terveit is. 
Szembe kell néznünk azzal, hogy ez a projekt – a mi személyes véleményünktől függetlenül – meg fog valósulni. 
A kialakult helyzetben az a feladatunk, hogy a felmerülő problémák csökkentésén dolgozzunk. Szerencsére a 
kerület nem tehetetlen az ügyben. Igenis aktívan részt kell vennünk az épület környezetének kialakításában. A 
KKBK véleményem szerint partner lesz abban, hogy a projektet olyan irányba tereljük, hogy az Ferencváros 
lakosságának az érdekeit is figyelembe vegye. El kell érnünk, hogy ne csak elszenvedői, hanem haszonélvezői is 
lehessünk ennek a projektnek. 
1./ Meg kell vizsgálni a parkolás kérdéskörét. A Fradi meccsek alatt is óriási a parkolási káosz a kerületben, 
illetve általánosan is nehéz a parkolás a Népliget buszpályaudvar környékén. Ezzel a kérdéskörrel komplex 
módon kell foglalkozni. Meg kell vizsgálni, hogy a rendezvény parkolója ki tudja-e szolgálni a buszpályaudvar 
forgalmát. Szükség esetén kezdeményezni kell parkolóház létesítését is, de az is lehetséges, hogy deklaráltan 
kevés parkolót szabad csak építeni, megértetve a használókkal, hogy ez egy belvárosi stadion, ide közösségi 
közlekedéssel jöjjenek! Örömmel venném, és sokat számítana, ha a kormány politikusai nem a VIP parkolón 
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keresztül rendőri felvezetéssel mennének egy ilyen csarnok megnyitójára, hanem közösségi közlekedéssel, és a 
lakosságot is erre buzdítanák. Meg kell vizsgálni az olyan alternatív lehetőségeket is, mint például, hogy egy 
rendezvényre szóló jegy egyúttal legyen érvényes egy P+R parkolóba is, például Kőbánya-Kispesten, illetve a 
metróra is. 
2./ Meg kell vizsgálni az éppen most felújítás alatt lévő Népliget metróállomás bővítésének lehetőségét, szükség 
szerint a metróperon mindkét végén biztosítva a feljutást a térszintre. 
3./ Törekedni kell arra, hogy a csarnokot körülvevő terület egyéb kisebb rendezvények lebonyolítására is 
alkalmas legyen, ennek tervezésében is szerepet kell vállalnunk. 
4./ A terület jelentős részét meg kell hagyni zöldnek. A parkolók közé a jogszabályok által előírtnál több fát 
javaslunk ültetni. A zöldterületek tervezésében is részt kell vállalnunk. El kell érnünk, hogy külön nevesített forrás 
legyen biztosítva a csarnok körüli zöldterületek gondozására. Nem elegendő fákat ültetni, azokat gondozni is kell! 
Kérem Polgármester Asszonyt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat ezen kérdésekről a KKBK-val, 
természetesen a Főépítészi Csoport, illetve a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
bevonásával. Köszönöm. 
 
Dr. Bácskai János: Az előző képviselő-testületi ülésen számomra is meglepetés volt dr. Mátyás Ferenc 
képviselő úr figyelemfelkeltő kérése Polgármesternőhöz. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez volt az első ilyen! A 
Demokratikus Koalíció honlapjának az oldalának olvastam a következő hírt. Figyeljünk csak! „A Demokratikus 
Koalíció ferencvárosi szervezete arra kéri Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert, hogy indítson vizsgálatot 
és tegyen feljelentést a kerületi fantomszerződések ügyében.” Mondhatnám, hogy ez egybevág minden 
törvénytisztelő állampolgár, képviselő és a saját magam elképzeléseivel is, hiszen ez a törvényadta 
kötelességünk, dolgunk. De hallgassuk tovább! „A DK szerint, amit Bácskai János volt fideszes polgármester 
csinált, az illusztráció is lehetne a büntető törvénykönyv hűtlen kezelésről szóló fejezetében. Itt az ideje, hogy 
legyen következménye a ferencvárosiak évek óta tartó meglopásának.” Akik betöltöttük már az ötödik x-et, 
azoknak eléggé ismerősen hangzik ez a népbírósági hangulat, koalíciós perek ítélethirdetése. Nem tudok arról, 
hogy Csóti Zsombor képviselő úr akár bíró vagy ügyész lett volna valaha az életében, de ezek a sorok azt 
bizonyítják, mintha ő lenne az. Ha azt hinnénk, hogy itt vége a performansznak, akkor nagyot tévedünk. Nem 
kellett sok időnek eltelni, a HVG nagyon „szemfüles” újságírónője, Gergely Zsófia felhívta élő adásban Csóti 
Zsombor képviselőtársunkat, faggatta, „gyötörte”, és az utolsó kérdése így hangzott: „Lehet, hogy még hosszú 
heteket, hónapokat kell várni arra, hogy fontos szerződésekkel kapcsolatban feljelentések szülessenek?” Amire 
képviselőtársunk, Csóti Zsombor bíztató válasza így hangzott: „Reménykedem, hogy csak heteket, tehát 
Karácsonyra hátha tudunk ajándékba adni egy feljelentést, a mi szándékaink szerint mihamarabb.” Így Advent 
idején azért elgondolkozik az ember, hogy Karácsonyra ajándékba feljelentéscsomagot? Ennyire becsüljük akár 
a DK-s szavazókat is? Elképzelem Csóti képviselő urat, hogy odaszól a Mikulás Rudolf rénszarvasának, hogy 
hajts, hogy Karácsonyra érjünk oda a feljelentéscsomagokkal a DK-s szavazók karácsonyfája alá, mert az milyen 
jól fog nekik esni. Milyen lélekre vall az ilyen? Halász Judit néni koncertjein a gyerekeimmel nagyon szívesen 
hallgattuk a szép dalokat, főleg azt, amikor Babits Mihály bácsi dalát énekelte, hogy „Mindegyik embernek a 
lelkében dal van… és akinek szép a lelkében az ének…” Nem tudom megítélni, hogy milyen lélek lakozik Csóti 
Zsomborban, biztos vagyok benne, hogy ez csak egyszeri „kisiklás” volt, ezért ajándékot hoztam a számára. Egy 
angol realista regényt, Charles Dickens Karácsonyi ének című művét, amiben sok szép ének van és sokat idézett 
sorok, amiből egyet felolvasnék. „Csak a sokak által szeretett, megbecsült, tiszta fejnek nem tudod egyetlen 
hajszálát sem meggörbíteni rettenetes céljaid érdekében, nem teheted gyűlöletessé egyetlen arcvonását sem.” 
Azért, hogy még ilyeneket találjon benne, és segítsek a szellemek megjelenésében, mivel a főhős három 
karácsonyi szellem megjelenésének köszönheti a megjavulását, ezért hoztam egy nevezetes somlói bort is. 
Sokan tudják, hogy miről nevezetes ez a bor, mert tapasztalásom, meggyőződésem, hogy segíti a szellemek 
megjelenését. Boldog Karácsonyt! 
 
Szilágyi Zsolt: A Hivatal védelmében szeretnék szólni, mert a Hivatal túl van terhelve. Azt veszem észre, hogy 
van olyan hivatalnok, aki bejön reggel 7-re és este 10 órakor megy haza, amikor itt befejeződik az ülés. Nincs itt 
Polgármester Asszony, de szeretném kérni az alpolgármestereket, hogy adják át neki, hogy nyújtsunk valamilyen 
kompenzációt azoknak a hivatalnokoknak, akiknek túlórázniuk kell. Azt hiszem, hogy a jog szerint túlórapénzt 
nem kaphatnak, de a jogi kereteken belül valahogy oldjuk meg, vagy a jutalomosztásnál gondoljunk rájuk. Dr. 
Mátyás Ferencnek volt egy ajánlata, hogy csúsztassanak, de van, akinek már most is 120 órája van, és nem 
tudja kivenni, mert nincs, aki dolgozzon helyette. Ehelyett ha ki tudnánk találni valami mást, annak mindenki 
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örülne, ha már az üléseink elhúzódnak. A Hivatal nagyon fontos, és meg kell őket tartani, mert a Képviselő-
testület a Hivatal nélkül elég keveset ér. 
 
Gyurákovics Andrea: Visszatérő téma, hogy az október 13-i választás után két hónappal még mindig nem 
ismert számunkra Baranyi Krisztina hivatalos életrajza, ami egyébként 2014-től indul a fellelhető források alapján. 
Többször jeleztem már, és mindig jelezni fogom, amíg ez nem kerül nyilvánosságra. Szeretnénk tudni a 2014 
előtti munkásságáról, a hivatalos önéletrajzát.  
Csatlakozom Szilágyi Zsolthoz, már beszélgettünk erről már kedden is, amikor egy nagyon hosszú bizottsági 
ülésen voltunk túl. A bizottsági ülésen is jeleztem, hogy ez így nem jó, és valamilyen megoldást kell találni arra, 
hogy a hivatali dolgozóknak, mivel mostanság egy bizottsági ülés körülbelül 3,5 óra, és a munkaidő lejárta után 
még bőven itt vannak velünk, és még utána is. Mi innen felállunk és hazamegyünk, de nekik még van dolguk 
utána is. Erre valamilyen megoldást találni kell, nekünk is gondolkodni kell ezen és javaslatot tenni, illetve a 
vezetőségnek is.  
Nagyon nagy örömmel jelentem be, és nagyon köszönöm a Városüzemeltetési és Felújítási Irodának, az ott 
dolgozóknak, vezetőknek, hogy a Markusovszky téren a kutyafuttató elkészült. Azt mondhatom, hogy egy nagyon 
jó, a kutyásokkal folyamatosan egyeztetett kutyafuttató épült ki, aminek a használata során további módosítások, 
finomítások folyamatosak lesznek. Köszönöm dr. Mátyás Ferenc képviselőtársam segítségét is. Májusban 
kezdtem ezt el, és kértem, hogy csatlakozzon be, és segítsen nekem ebben a munkában. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon szép színfoltja a Markusovszky térnek. Ha a tér végleges formáját 2021-ben meg fogja kapni, akkor 
ezt büszkén vallhatjuk magunkénak. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Képviselő-testület! A múlt alkalommal az erő és nem a kompromisszum keresésének 
„hangjával” oldottunk fel egy nagyon fontos és kényes dilemmát, ellentmondást. Ez az ellentmondás a 
nyilvánosság minél szélesebb körű biztosítása, illetve a másik oldalról a munka/magánélet egyensúlya, a 
pihenéshez való jog között feszült. Utóbbi javára ítélve döntött a Képviselő-testület úgy, hogy a képviselő-testületi 
ülések 15.00 órakor kezdődnek. A döntés mögötti indok messzemenően érthető. Senki, semmilyen pozícióban 
nem engedheti meg magának, hogy másokat, a hivatal dolgozóit, a pihenés, a szabadidő, a család feladására 
kényszerítsen. Az ezekhez való jog alapvető jog, el nem vonható. Mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
nyilvánosság reális lehetőségének fontosságát, erejét. Ezért arra szeretném kérni a Tisztelt Polgármester 
Asszonyt, vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen eszközökkel lehetne a Hivatal dolgozóit kellően kompenzálni 
azért, hogy a nyilvánosság biztosított lehessen. Ha sikerül a Hivatal által is elfogadható megoldást találni, azt 
terjessze a Képviselő-testület elé, és ebben az esetben arra kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy 
megnyugtató megoldás ismeretében vizsgálja felül a 15.00 órás kezdést, és döntsön egy későbbi, 17.00 órás 
kezdési időpontról. 
 
Csóti Zsombor: Nekem őszinte örömöt okoz, hogy Polgármester Úr – „megérezve az idők szavát” - a DK 
honlapjának és rádiós interjúmnak az olvasgatásával tölti az időt. Szerintem ez nem egy hiábavaló tevékenység. 
Egy picit pontosítanék: a HVG-ben hamarabb jelent meg ez az írás, amire reagáltam. Azt hiszem, hogy október 
13-án a ferencvárosiak elég egyértelműen tanúbizonyságát adták, hogy azok a dolgok, amik itt a váltás után 
sorban kiderülnek, és rengeteg „kérdőjelet vetnek fel”, azok a támogatásukat – finoman szólva – nem élvezik. 
Igenis fel fogok ezeken a dolgokon háborodni, ha ilyesmi kiderül, akár Karácsonyra, akár Hanukára, akár 
Húsvétra, akár Május 1-jére fog esni. Etikátlannak tartom, hogy egy közpénzen működő intézményben 
családtagokat foglalkoztassanak. Ebben az interjúban nem véletlenül beszéltem ismeretlen tettesről, mert azt 
kértem Polgármester Asszonytól – az Önök egyetértésével is, ahogy látom -, hogy ezeket a dolgokat alaposan 
vizsgáljuk ki. Nyilván én elképzelhetetlennek tartom, hogy ezek a szerződések az Önök tudtával, 
beleegyezésével, közreműködésével „születtek” volna meg, éppen ezért, amikor ezek a kérdések alapos 
kivizsgálásra kerülnek, bízom benne, hogy ezt a bort – nagyon köszönöm – ennek örömére közösen fogjuk tudni 
elfogyasztani.  
 
Kállay Gáborné: Későbbre szántam ezt a felszólalást, de mivel többektől elhangzott a hivatali dolgozók 
honorálása a plusz munka miatt, én szóvá szeretném tenni, amit a facebookon láttam fotót. Ezen Alpolgármester 
Asszony a hivatali iratokon tapos, kezében Ferencváros zászlajával. Nem igazán értem, hogy mit akar ezzel a 
mozdulattal üzenni. Gondolkoztam rajta kicsit: talán Szent Mihály, amikor a sátánt legyőzi, vagy Delacroix „A 
Szabadság vezeti a népet” című festménye vagy Szent György, amikor legyőzi a sárkányt jutott eszembe. Nem is 
merek arra gondolni, hogy ez egy tudatos cselekvés, mert kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a jövőben 
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bármit is tudatosan fog csinálni Alpolgármester Asszony, akivel kapcsolatosan azt is szeretném, ha 
megtudhatnánk, hogy mi a hivatali leosztás, milyen témában melyik alpolgármesterhez tudunk fordulni.  
 
Döme Zsuzsanna: Örülök, hogy az elején egyből tudunk erről beszélni. Gondoltam, hogy vagy Gyurákovics 
Andrea vagy ezek szerint a szóvivője, Kállay Gáborné szóvá fogja tenni ezt a képet. Ezt a magán facebook 
oldalamon tettem közzé. Az elmúlt egy hónapban én este 8-9-nél előbb sajnos nem tudtam eltávozni a 
munkahelyemről, tehát örülök, hogy aggódnak a hivatali dolgozók munkaidejével és terhelésével kapcsolatban, 
de azt hiszem picit én is a „végénél járok”. Ez a kép egyébként péntek délután 4.00 óra magasságában készült, 
túl sok hivatali dolgozó akkor már nem volt az épületben, én aznap is este 8-ig néztem át ezeket az iratokat. Ez 
egy Mikulás napi, kicsit hosszú túlóra volt a részemről, teljesen a saját elhatározásomra vagyok bent jóval a 
hivatali munkaidőn túl, gyakorlatilag másfél hónapja. Úgy érzem, hogy olyan ügyeket és olyan mennyiségben kell 
itt elvégezni és feltárni, ami indokolja a megnövekedett munkavégzést. Amit évek óta képviselek, hogy „ne kelljen 
dolgozni, de legyen pénz” filozófiánktól én elég messzire kerültem. Bízom abban, hogy ha az elején jól csináljuk, 
akkor a későbbiekben „hátra lehet dőlni” és már csak az eredményeket élvezni. Megnyugtatnám, hogy a 
jegyzeteimen tapostam konkrétan, tehát egyetlen ügyirat sem sérült. Egészen ép állapotban voltak ezek a 
mappák, tekintve hogy úgy néz ki évek, óta senki nem tekintette ezeket át. A tegnapi bizottsági üléseken is 
felmerültek, hogy olyan szerződéseket, együttműködési megállapodásokat találok az elmúlt évekre - van olyan, 
ami 1965 óta nem érdekli a Hivatalt - és nem feltétlen az együttműködő partneren múlik, de teljesen 
tartalmatlanul kap támogatást az Önkormányzattól. A tegnapi bizottsági ülésen éppen Kállay Gáborné mondta, 
hogy nagyon sok ilyet örököltek az előző érától, és nagyon sok időbe telt végignézni. Úgy látszik, hogy ezeket az 
iratokat mégsem sikerült. Láttam – a bizottsági ülésen mutattam is – egy olyan papírt, amin maga a pályázó jelzi, 
hogy amit ő kínál, arra 0%-ban nem volt igény 2018-ban, ennek ellenére Bácskai János aláírása „díszelgett rajta”, 
és újra és újra meghosszabbították ezeket a nem lakáscélú, különböző civil vagy kulturális szervezeteknek 
bérbeadandó lakásokat. A mai ülésen is három ilyen meghosszabbításáról lesz szó, majd ott fejteném ki a 
továbbiakat. Most csak megnyugtatnám, hogy a munkámat végzem, beszámítható módon. Örülök, hogy a 
facebook oldalam ekkora érdeklődésre tart számot, de ez nem a hivatali. Ahogy láttam Gyurákovics Andreánál, ő 
a legjobb marketingesünk lesz hamarosan, hiszen vagy Baranyi Krisztát vagy engem szokott posztolni. Jobban 
örülnék, ha arról is tájékoztatna minket, hogy milyen munkát végez képviselőként.  
 
Reiner Roland: Látom Kállay Gáborné bejelentkezését, de az SzMSz szerint csak egy napirend előtti 
hozzászólás lehetséges. Szilágyi Zsolt képviselőtársamnak ugyanezt jeleztem a szememmel. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 
 207/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Karas János: Üdvözlök mindenkit! Tűzoltó-alezredes vagyok, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
parancsnoka. Mellettem Géczi Béla ezredes foglal helyet, aki a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltségvezetője. A tevékenységünk, azt gondolom, mindenki számára ismert, aki találkozik a tűzoltó 
kollégákkal egy tűzesetnél – ami szerencsére egyre ritkábban van -, de egy közlekedési balesetnél is akár, mert 
olyan veszélyhelyzet keletkezhet az országban, ahol egységeink folyamatosan helytállnak, dolgoznak. Az idei 
évben két olyan nagyobb esemény volt a IX. kerületben, ami szerencsére az elmúlt években sokkal ritkábban volt 
jellemző. Ez két ötös tűz levezénylése, végrehajtása, elhárítása, amiben nemcsak mi vettünk részt, hanem az 
Önkormányzat is kivette a részét az események következményeinek felszámolásában. Itt szeretném 
megköszönni a Hivatalban dolgozóknak és a Képviselő-testületnek azt a segítséget, amit a munkánk 
végrehajtásához kapunk.  
 
Reiner Roland: Szeretném én is megköszönni a tűzoltóság heroikus munkáját az elmúlt évben is. A 
Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta ezt a beszámolót, szeretném megkérni Elnök Urat, hogy mondja el a 
bizottság véleményét.  
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Szilágyi Zsolt: A Bizottság támogatta a beszámolót. 
 
Gyurákovics Andrea: A köszönetemet szeretném kifejezni én is. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy 
köszönjük az elmúlt évi tevékenységét a tűzoltóságnak. Szeretnénk megköszönni, hogy az előző évekhez képest 
is olyan gyors és hatékony munkát végeztek, ami csak dicséretet érdemel. A Ráday utcában keletkezett 
tűzesetben éjjel fél egyig voltam, Parancsnok Úrral is többször találkoztam, és próbáltuk menteni, ami menthető. 
Példás a helytállásuk minden egyes évben, és így 2019. decemberben szerintem azt mondhatom, hogy hasonló 
dicséretet fog tőlünk kapni a 2020-as évben is.  
 
Torzsa Sándor: A Demokraták frakciója nevében a köszönetünket szeretnénk Önöknek kinyilvánítani. Olyan 
években, amikor nem történnek ilyen súlyos tűzesetek, akkor könnyű kimondani, hogy köszönjük, de amikor 
bizonyítási lehetőség van, akkor kiemelten fontos ez. Látjuk, hogy amikor szükség van, akkor is számíthatunk 
Önökre. Pontosan tudjuk, hogy sokszor nem feltétlenül kapják meg a kollégáik a megfelelő anyagi megbecsülést, 
és a feltételek sem biztos, hogy adottak, ezért hangsúlyosabban köszönjük, mint bármikor is.  
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
402/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Reiner Roland: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, akik 
hozzászólnának, hogy mondják el a véleményüket az előterjesztésről. 
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Gyurákovics Andrea: Azt hittem, hogy a bizottsági elnökök hozzászólnak. A tegnapi ülésen szóba került egy 
költségvetési sor, erre szeretnék rákérdezni. Kiderült, hogy a cégek átvilágítására 15 millió forint van egy sorban 
elkülönítve. Azt szeretném kérdezni, hogy ez az összes cégre vonatkozik? Lehet ezt tudni, van súlyozott? 
Megvan már, hogy melyikre vonatkozik? 

 
Romhányi Ildikó: Három gazdasági társaságunk van, ebből kettőre kapott a Hivatal beszerzési eljárás 
keretében felkérést, hogy végezze el a beszerzési eljárást: a FEV IX. Zrt. és a FESZOFE Kft. Kft. miatt kellett a 
költségvetési sort 15 millió forinttal megemelni. A FEV IX. Zrt. átvilágítási szerződése már megköttetett, arra volt 
fedezet a költségvetési soron, és ez tulajdonképpen egy várható kötelezettségvállalásra szóló előirányzat 
emelést jelent. 

 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 

 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság napirendjén szerepelt az előterjesztés, a Bizottság 4 igen 
és 2 tartózkodás mellett támogatta. 

 
Gyurákovics Andrea: Ha jól értem, a FEV IX. Zrt. esetében már megköttetett a szerződés. Akkor ezeket az 
átvilágításokat ki kell írni? A honlapon a FESZOFE Kft-nél találtam csak pályázati kiírást, a FEV IX. Zrt-re 
vonatkozóan nem láttam.  
 
Romhányi Ildikó: A beszerzési szabályzat szerint történt mindkettő beszerzési eljárás. A FEV IX. Zrt-vel 
kapcsolatban nyílt beszerzési eljárás keretében beadták a pályázatot és lett egy nyertes pályázó. Bocsánat, de a 
kolléganőm helyesbített, ezért pontosítok: a FEV IX. Zrt. beszerzési eljárása meghívásos volt. 
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2019. számú előterjesztés 1. 
határozati javaslatáról. 
 
403/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 215/2019. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 
(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (...) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend 
keretében tárgyalja és alkotja meg. 
Határidő: 2019. december 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2019. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
404/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a./ a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2019. évre 
meghatározott összegét 4.000 eFt-tal megemeli, 
b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ 
pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 215/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 4 tartózkodás 
mellett megalkotja 22/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
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Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására 
(egyfordulóban)  
 230/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Reiner Roland: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta az előterjesztést. 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Képviselő-testület! Az utóbbi évek, talán évtizedek egyik legnagyobb hiányossága a 
köszönetnyilvánítás, és a hála kifejezése. Nem csak így Karácsony előtt. Ezúton szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy a bizottságok átnevezését tartalmazó előterjesztés miatt megköszönjem a Jogi és Pályázati Iroda 
rendkívüli erőfeszítését. Dolgoztam minisztériumban kodifikátorként, miközben hasonló „salátajogszabályokat” 
kodifikáltunk, és dolgoztam hatályosító jogászként is, ahol a hasonló jogszabályokban foglalt változtatásokat 
vezettük át a jogrendszeren. Kérem, higgyék el, ha van „lélekölő” feladat, ami közben legszívesebben „eret 
vágna” az ember, az a „salátajogszabályok” kodifikációja. Egy bizottságot átnevezni egyszerű feladat, fél perc, 
elég akár kitalálni, beterjeszteni, de ezt valamennyi önkormányzati rendelet valamennyi előfordulási helyén 
átvezetni, nagyon komoly munka. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm a munkát. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadta az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Jelezném, hogy a rendszer még nem vette fel az új bizottsági elnöki státuszokat, ezért nem 
láttam azonnal, hogy bizottsági elnökként szól hozzá, elnézést. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is támogatta a javaslatot. 
 
Reiner Roland: Megtudtuk a „trükköt”. A bizottsági elnökök a két gomb egyszerre való benyomásával tudnak 
„szintet lépni”. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
405/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230/2019. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló .../2019. 
(...) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg. 
Határidő: 2019. december 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
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Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 230/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja 23/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról. 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására 
 229/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Szilágyi Zsolt: Nagyon örültem, amikor megláttam, hogy ez a folyamat folytatódik évről-évre. Ha nem is sokkal, 
de legalább emelkedik az illetményalap összege. Senkit nem szeretnék megsérteni, nem kötekedésből mondom, 
de egy képviselő, polgármester, alpolgármester „nulla-huszonnégyben” képviselő, viszont egy hivatalnok csak 8-
17 óráig. 
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 229/2019. számú előterjesztés 1. 
határozati javaslatáról. 
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406/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230/2019. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. 
(...) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg. 
Határidő: 2019. december 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 229/2019. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
407/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
2020. évi költségvetés tervezése során a 229/2019. számú előterjesztésben foglalt bérfejlesztéshez szükséges 
pénzügyi fedezetet a 1711. „Polgármesteri Hivatal személyi juttatások” és a 1741. „Közterület-felügyelet személyi 
juttatások” költségvetési soron szerepeltesse. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
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Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 229/2019. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotja 24/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv 
 213/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 213/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
408/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 
mellékletben szereplő 2020. évi éves ellenőrzési tervet. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
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Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására 
 228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta, és Gyurákovics Andreától két módosító javaslat 
érkezett az ülés alatt. Az első a FESZOFE Kft. közszolgáltatási szerződésére vonatkozott, ami eredetileg 2020. 
június 30-ig szólt volna, de azért lett 2020. december 31-ig javasolva, mivel március végén le fognak járni 
bizonyos szerződések kertészeti ügyekben. Utána kiírnánk a közbeszerzést, ami megint három hónap, és pont 
elérünk a megszűnésig, ami elég kellemetlen lenne, ezért szól a javaslat 2020. december 31-ig. A 6. pont 
ugyanígy módosul, ami szintén 2020. december 31-ig szólna. Mivel a FEV IX. Zrt. szerződése mindegyik pontban 
2020. december 31-re lett módosítva, ezért a közszolgálati szerződésnél is a 2020. június 30. időpont helyett 
2020. december 31. legyen, ezt a Bizottság többsége támogatta. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és most 
jön ki a probléma, hogy „kettévált” a két bizottság. Megkaptuk a helyszínen kiosztott módosító javaslatot, amit 
tárgyaltunk és elfogadtunk, illetve Gyurákovics Andrea képviselőtársam benyújtott egy módosító javaslatot abban 
a tárgyban, hogy a „Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” 
bizottsági módosító javaslat az előterjesztés 7. pontjában, az ott hivatkozott 6. számú melléklethez, ami a 
megbízási szerződés, módosítanak a tervezeten. A módosító lényege az volt, hogy a megbízási szerződés 
meghosszabbítására ne 2020. március 31-ig kerüljön sor, hanem 2020. december 31-ig. Kis jogi ellentmondást 
érzek az előterjesztések között. Kérem a segítséget, hogy ezt a kettőt „egyenesbe tudjuk tenni”.  
 
Gyurákovics Andrea: Árva Péter képviselőtársam a szerdai bizottsági ülésen nem volt ott, akkor jeleztem, és 
elnézést kértem, hogy az előző bizottsági ülésen elkerülte a figyelmemet a FESZOFE Kft. Semmi más nincs 
ebben. Ezért javasoltam a szerdai bizottsági ülésen mind a kettőt. Egyszerűen az én figyelmemet kerülte el, de 
eredetileg mind a kettőt szerettem volna kedden is „betenni”.  
 
Árva Péter: Köszönöm a tisztázást. Nehéz helyzetben voltunk, mert a helyszínen kellett egy módosítást gyorsan 
„helyre rakni”. Köszönöm Képviselőtársam munkáját. 
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Az 1. határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aminek 
mellékletéhez az előterjesztő módosítással élt. Kérem, szavazzunk a 228/2019. számú előterjesztésnek a 
228/2/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerint módosított határozati javaslatáról. 
 
409/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a 
módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására. 
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Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: A 2. határozati javaslatról szavazunk szintén az előterjesztő módosításával. Kérem, szavazzunk 
a 228/2019. számú előterjesztésnek a 228/2/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerint módosított határozati 
javaslatáról. 
 
410/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött feladat ellátási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú 
előterjesztés módosított 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges 
szerződés aláírására 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: A 3. határozati javaslat nem módosult. Kérem, szavazzunk a 228/2019. számú előterjesztés 3. 
határozati javaslatáról. 
 
411/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja FEV IX. Zrt-vel megkötött támogatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: A 4. határozati javaslathoz szintén előterjesztői módosító érkezett a melléklettel kapcsolatban. 
Kérem, szavazzunk a 228/2019. számú előterjesztésnek a 228/2/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerint 
módosított határozati javaslatáról. 
 
412/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a FEV IX. Zrt-val lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a 
módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 4. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
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Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: Az 5. határozati javaslathoz érkezett a Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata, amely a 
megbízási szerződés meghosszabbítását 2020. december 31-ig „tolja ki”. Amennyiben megszavazzák, úgy a 
határozati javaslat melléklete a „2020. december 31. napjáig” szöveggel kerül elfogadásra. Kérem, szavazzunk a 
228/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról, az elhangzott módosítással.  
 
413/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. 
számú előterjesztés módosított 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a 
végleges szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 4 nem) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  nem 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Az elfogadott határozat „fényében” a 6. határozati javaslat szövegében változás van: „A 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. április 1. - 2020. 
december 31. közötti időszak feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások megindításáról 2019. 
december 31-ig gondoskodjon.” Kérem, szavazzunk a 228/2019. számú előterjesztés elhangzottak szerinti 
módosított határozati javaslatáról. 
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414/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. április 1. - 2020. december 31. közötti időszak 
feladatellátására vonatkozó (köz) beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Sebők Endre ügyvezető 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: A 7. határozati javaslatban szintén a 2020. december 31-ig történő meghosszabbítást kérte a 
Városgazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság. Amennyiben 
igennel szavaznak, úgy a 2020. december 31-ig meghosszabbított időponttal kerül elfogadásra a határozati 
javaslat melléklete. Kérem, szavazzunk a 228/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról, az elhangzott 
módosítással. 
 
415/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként 
jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött megbízási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés 
módosított 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
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Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
7./ Javaslat ingyenes közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. 
sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban 
 227/2019., 227/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Reiner Roland: Az előterjesztést előzetesen tárgyalta két bizottság. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Bizottság az I. határozati javaslatot 
támogatta, a II. határozati javaslatban pedig – ellentétben a másik bizottsággal – 100%-kal csökkentené a terület-
foglalási díjat. A III. határozati javaslatban történt egy kis „baki”, mert az előző napi bizottsági ülésen történő 
módosítást rosszul tettem fel szavazásra, ami úgy szól, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert… itt én a Városgazdálkodási Bizottság és a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság helyett ezek elnökeit mondtam. Árva Péter elmondja 
pontosabban. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta ezt a javaslatot. A két 
bizottságnak eltérő a szempontrendszere, és mi sokkal komplexebb módon vizsgáltuk ezt a kérdést. Őszinte 
leszek Képviselőtársaimmal: egy hosszú előadást hallhattunk a tervekről, és én úgy mentem be az ülésre, hogy 
azon a véleményen voltam, miszerint 1% kedvezményt se adjunk az építés alatt a közterület-használati díjból. A 
magas díj mellett szeretném röviden összefoglalni az érveket, hogy ne húzzuk a vitával az időt. Kérem Hidasi 
képviselőtársamat, hogy ne „sutyorogjon” a fülembe, mert azáltal, hogy sürget minket, nem fogok gyorsabban 
beszélni. Torzsa képviselőtársamtól ugyanezt kérem, mert ha nem hallom a saját gondolataimat, azzal nem 
tudtok siettetni engem. Az első érv amellett, hogy ne csökkentsünk a közterület-használati díjon az, hogy ez a 
projekt jelentős állami támogatással valósul meg, tehát forrás van arra, hogy az állam „egyik zsebéből a másik 
zsebébe” vándoroljon forrás. Azt gondolom, hogy az Önkormányzat tudja az érintett terület fejlesztésére, 
javítására a leghatékonyabban elkölteni ezt a pénzt, hiszen mi képviseljük az itt lakókat. Nagyon fontos 
szempont, hogy az itt lakó emberek fogják elszenvedni a felújítás során az építéssel és a bontással együtt járó 
zaj- és porterhelést. A legfontosabb érvünk a magasabb díj mellett az, hogy a közterület-használati díj nem egy 
sarc, amit ki kell fizetnie a közterület-használónak, hanem egy ösztönző erő arra, hogy a lehető leggyorsabban, 
és a lehető legkisebb közterületet használva hasznosítsa a területet. Természetesen környezetvédelmi 
bizottságként a környezetvédelmet is ki kell hangsúlyoznom. Az alacsony díj mellett is nagyon sok érv volt. Ki kell 
hangsúlyoznom, hogy a terv kiváló, a meglévő épület viszont egy nehezen bontható, úgynevezett vasbeton 
zsalus épület, aminek az elbontása nem lehetséges kis kézi gépekkel, hanem nagy munkagépek felvonulása 
szükséges. Láttuk, hogy a tervező és a beruházó kellő gondossággal és fokozott körültekintéssel van a tervek és 
a környezet szempontjaira. Nagyon fontos szempont az is, hogy megvalósuljon ez a projekt, ezért a bizottságunk 
egy kompromisszumos javaslatot „tett le az asztalra”, hogy a díjnak a felét engedjük el, egy középutat „a semmit 
és a mindent között”. Gondolom ez a hozzáállás Alpolgármester Asszonynak is tetszik. Azt kérem, hogy így 
szavazzák meg az 50%-os kedvezményt. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Azt néztem, hogy jogilag a 100%-os kedvezmény nem lehetséges, de Jegyző Úrtól 
megerősítést kérek. Azt mondja a II. határozati javaslat, hogy a közterület-használat díjat nem engedi el, ellenben 
százalékosan csökkenti. A 100%-os csökkentés elengedést jelent, és akkor dogmatikailag ellentmondásba 
kerülne a szöveg két részlete. Szerintem 100%-os díjkedvezményre nincs lehetőség. 
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Reiner Roland: A kezemben lévő bizottsági javaslatban ez a rész törölve van, és úgy néz ki, hogy: „a 
határozatban foglalt közterület-használat díját 100%-kal csökkenti”. Ezt a problémát kezeli. 
 
Gyurákovics Andrea: dr. Mátyás Ferenc még az eredeti határozati javaslatot olvasta fel, ez módosult a 
bizottsági ülésen arra, hogy díjmentességet adunk. Az első bizottsági ülésen is a 90%-os díjcsökkentést 
javasoltam, és én ezt egy sarcnak tekintem, mert nem a gazdasági szempontokat kellene figyelembe venni. Ez a 
tűzeset nem véletlenül történt, nem az épület műszaki állapotából, hanem gyújtogatásból. Ez az épület jelen 
állapotában nem képvisel építészeti értéket, de a bemutatott tervek alapján – ha elkészül 2021-re - valóban a 
Markusovszky tér és Belső-Ferencváros egyik építészeti remeke lehet, „ékköve” ennek a területnek. Azt is 
elmondtam a tegnapi ülésen, hogy ne gazdasági szempontokat figyeljünk, hiszen nekünk, mint Ferencváros 
Képviselő-testületének a támogatásáról kell biztosítanunk ennek az épületnek a helyreállítását. A Református 
Egyház részéről tegnap és tegnapelőtt is volt egy nagyon részletes bemutató, ahol elmondták, hogy az eddigi 
kármentésük is több százmillió forint volt, tehát mindent megtett az egyház annak érdekében, hogy a 
felbecsülhetetlen értékeket mentse. Ilyen esetben az a minimum, hogy erkölcsi támogatást nyújtunk ennél a 
felújításnál. Attól függetlenül, hogy a határozati javaslatban benne van, hogy „felróható vagy nem felróható”, ha a 
fák sérülnek, amit le is tisztáztunk a bizottsági ülésen. Jelezték, hogy van két fa, ami nagy valószínűség szerint 
sérülni fog a bontásnál, mert annyira közel van az épülethez, de ez nem felróható a bontásnak. A másik három 
fával kapcsolatban első körben arról volt szó, hogy kivágásra kerül, nem kerül kivágásra, hanem megmentik. Azt 
gondolom, hogy a beruházó és a Református Egyház részéről teljes az egyetértés abban, hogy mielőbb 
helyreálljon az épület. Attól, hogy ha teljes mentességet kapnak, ugyanúgy az érdekük, hogy minél hamarabb és 
minél szebb formában, 100%-osan használható legyen, ezért kérem Képviselőtársaimat, hogy ma is támogassák 
szavazataikkal a közterület-használati díj elengedését. 
 
Kállay Gáborné: Szeretnék csatlakozni Gyurákovics Andrea képviselőtársamhoz. Az ingyenesség mellett 
szeretném letenni a voksomat. Nem tudom, hogy Képviselőtársaim tudják-e, de Ferencváros arra is nagyon 
büszke, hogy itt található a református negyed, ami azt jelenti, hogy itt van a Lónyay Utcai Református 
Gimnázium, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Bibliamúzeumban a Ráday Gyűjtemény, ami ökumenikus, 
tehát valamennyi egyház dokumentumait őrzi. Ezen kívül a Dunamelléki Református Egyházkerület központi 
épülete is itt található, és itt rendezik meg minden évben a Református Zenei Fesztivált, ami egy nagyon jelentős 
kulturális eseménye nemcsak a református egyháznak, hanem egész Budapestnek, illetve Magyarországnak. 
Szeretném kérni, hogy a büszkeségünket - ami azt jelenti, hogy otthont adunk ennek a református negyednek - 
próbáljuk meg kifejezni azzal is, hogy biztosítjuk ezt az ingyenes közterület-használatot.  
 
Baranyi Krisztina polgármester megérkezett az ülésterembe. 
 
Döme Zsuzsanna: Ott voltam én is ezeken az egyeztetéseken, láttam a terveket, a tervrajzokat láttuk 
Polgármester Asszonnyal is. Azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy támogassák az I. határozati 
javaslatot. Természetesen minden támogatást szeretnénk megadni az egyháznak, hogy ez a leégett kollégium 
elkészüljön és működjön, viszont ezeknek a fáknak a védelmét akkor látom biztosítva, ha az építkezések 
leállítást tesszük a mérleg másik oldalára, nem pedig pénzzel kiválthatóvá tesszük a fákat. Erre az I. határozati 
javaslat elfogadása lenne igazi biztosíték. A csökkentett közterület-használati díjat nem azért nem támogatnám, 
hogy az egyház rosszul járjon vagy nehézséget támasszunk az építkezésnél, hanem azért, mert ez a 
Markusovszky téren olyan lakossági érdekeket sértene, sok porral járna, a most elkészült kutyafuttató 
használatát lehetetlenné teszi. Ezért én nem látom indokoltnak ezt a kedvezményt. 
 
Árva Péter: Vitatkoznék Gyurákovics Andrea képviselőtársammal, ez nem gazdasági kérdés, ez városfejlesztési 
kérdés. Az a kérdés, hogy mit fejezünk ki ezzel az ingyenes vagy teljesárú közterület-használattal. Azzal, hogy 
közterület-használati díjat szedünk, azt fejezzük ki, hogy kevés a területünk a városban, és ez a hely, amit 
használni szeretnének, más célra van szánva, sürgetni szeretnénk a kivitelezés befejezését. Elsődlegesen a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságban sem gazdasági kérdésként merült fel, hanem 
ösztönzőként, hogy a projekt minél előbb befejeződjön. Alpolgármester Asszony környezetvédelmi aggályaival 
teljes mértékben egyet értek, az előadáson tényleg voltak olyan szempontok, ami miatt kicsit „elmozdultunk”, 
ezért fenntartom az 50%-os díjcsökkentési javaslatomat. 
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Baranyi Krisztina: Legyen világos! A bontás nem azzal a technológiával zajlik, ami most a legmodernebb, és 
ami a legkevésbé jár porral, zajjal és törmelékomlással. A közterület-foglalás, amit a bontásra is kértek, 
szükségessé teszi, hogy az épület mellett lévő, elkerített kisméretű futballpályát elbontsák, és onnan elvigyék. Ezt 
a pályát nemcsak a bontás alatt, hanem a következő két évben sem lehet majd használni. Ugyanígy az építkezés 
a Markusovszky tér kis területe miatt befolyásolni fogja, hogy mennyire tudják a körülbelül 50 méterre lévő 
játszóteret, a kutyafuttatót, és a - szintén nem régen átadott - konditermet használni az emberek. A bontás és a 
kollégiumi épület építkezése gyakorlatilag két évre „kinullázza” a Markusovszky tér minden közösségi 
funkciójának a használatát. Mivel aránytalanul korlátozza az építkezés azt, ami közérdek, hogy az emberek 
használni tudják ezt a parkot, ezért semmilyen módon nem javaslok közterület-használati díjcsökkentést ennél a 
beruházásnál. Ennek az építkezésnek az 5 milliárd forintos költségvetésébe - amit az államtól kapott az egyház - 
bőven beleférne, hogy egy költségesebb technológiával, de kevesebb sérelmet okozva alakosságnak, bontsák el 
ezt az épületet. Arra szeretnénk „rászorítani” az egyházat, hogy ne ezzel a harapógéppel bontsa el az épületet, 
beterítve porral és törmelékkel az egész környéket, hanem azzal a technológiával, amit egyébként az épület 
sarkánál, ahol a régi szárnyhoz kapcsolódik, belső bontási technológiával használ. Fakivágásokról szó nem lehet, 
az nemcsak a Markusovszky teret használóknak ártana, hiszen árnyék nélkül marad a focipálya – ha majd 
egyszer visszakerül -, a játszótér egy része, és ami nem elhanyagolható szempont, hogy árnyék nélkül marad a 
kollégium, mert azt az oldalt „telibe kapja” egész nap a tűző nap. Aki járt oda a gyerekével, tudja, hogy reggeltől 
estig 40-50 fok van azon a területen, mert úgy süt a nap, tehát az ott lakók is belesülnek az épületbe, ha nem 
lesznek ott fák. Egy 10-20 centiméteres törzsátmérőjű csemetével azt pótolni nem lehet. Nem tudom, hogy 
honnan van az a számítás, amit az egyház képviselője elénk tett, miszerint két éven belül ugyanolyan árnyékot 
és oxigénadó felületet adnak a pótlólag ültetett csemeték. Az Önkormányzat hozzáállása az, hogy fát nem 
vágunk ki a bontás és építkezés miatt, illetve akkor adhatunk díjcsökkentést a közterület-foglalásból, ha a nem 
kivágott fákat olyan gondossággal, kalodával óvják, hogy még véletlenül se sérülhessenek meg a bontás és 
építkezés alatt. Kérem, hogy támogassák az I. határozati javaslatot, és 10%-os díjcsökkentést javaslok, ha 
megóvják a fákat. Újra felhívom a figyelmet, hogy aránytalanul nagy sérelmet okoz a közösségnek ez a bontás és 
építkezés, hiszen a teljes Markusovszky tér használatát teszi lehetetlenné két évre. A III. határozati javaslat pedig 
arról szól, hogy pontosan milyen módon fogjuk az elkövetkezendő két évben megvédeni az ott lakókat ettől a 
zajtól, por- és törmelékszennyezéstől. Szeretném kezdeményezni, hogy palánkokat építsenek az építkezés köré, 
bár így sem látom biztosítottnak, hogy az oda óvodáskorú gyerekekkel járó szülők és a parkot használó emberek 
egészsége biztonságban lesz.  
 
Kállay Gáborné: A számomra a református egyház kellő garanciát jelent a fakivágással és egyéb problémákkal 
kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy egy épület, ami Ferencvárosban felépül, mindenképpen a kerületet fogja 
gazdagítani.  
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek Képviselő Asszonnyal, ez a döntés nem az egyháznak szól. Bárki építene itt vagy 
csinálná a beruházást, ugyanígy állnánk hozzá a bontási, és építkezési hozzájárulások tekintetében. 
 
Gyurákovics Andrea: A református egyház részéről itt vannak a képviselők, a bizottsági üléseken reagálni 
tudtak. Itt sok minden elhangzott, ami nem felelt meg a valóságnak. A bizottsági üléseken beszéltük ezt a 
technológiát, ahol Árva Péter is - aki szakember - megerősített bennünket abban, hogy nincs más technológia, 
amivel jelenleg ezt az épületet bontani lehetne. Aki részt vett a bizottsági ülésen, emlékszik rá pontosan, hogy a 
műfüves futballpálya az építkezés idejére kerül elbontásra, majd visszakerül, és még több zöldfelület kerül vissza, 
mint ami most van. Ezt láttuk a terveken, és el is mondták. A bontási időszak az elmondásuk szerint a téli 
időszakban történne, amikor kevésbé használják a játszóteret, január-március időszakát venné igénybe. 
Elhangzott javaslat arra vonatkozóan is, hogy a fákat egy bizonyos technológiával, földlabdával együtt ki lehet 
szedni, és utána vissza lehet tenni. Nem vagyok szakember, de nézek Képviselőtársaimra, hogy erősítsenek 
meg ebben. Szomorúan tapasztalom, hogy most az egyház zsarolása következik.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Asszony! 40-50 méter magas fákat semmilyen földlabdával nem lehet kiemelni és 
átültetni, ilyen nincs. Azokat a fákat ki akarják vágni, és fakivágási engedélyt akarnak beadni az 
Önkormányzathoz. 
 
Reiner Roland: Megadom a szót a meghívottaknak, hogy reagáljanak az elhangzottakra.  
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Berzsák Zoltán: Szeretettel köszöntöm a képviselőket és minden megjelentet! Az épület felelős tervezője 
vagyok. Az elmúlt napokban kétszer, két bizottság előtt mutattuk be a terveinket, és ezeken az üléseken feltártuk 
azokat a technológiákat, amivel az épület épült. Ez egy alagútzsalus monolit vasbeton szerkezetű épület, aminek 
körbejártuk a bontási technológiáit, és jelenleg két technológia áll rendelkezésre a tudomásom szerint. Senki nem 
tudott még nekünk egy harmadikat mondani. Az egyik a robbantásos, a másik pedig a nagygépes bontás. 
Amennyiben tudnak nekünk segíteni abban, hogy milyen egyéb eljárással tudjuk elbontani, mi nagyon szívesen 
állunk rendelkezésre, mivel nekünk is alapvető érdekünk, hogy megmaradjanak ezek a fák. Megvizsgáltuk 
többször is a faállományt, és pontos felméréseink vannak a fákról. Két fa esetében látható a helyszínen is, hogy 
olyan közel vannak az épülethez, hogy mind a bontás, mind az építés során objektíve nem lehet megmenteni 
ezeknek a fáknak az állagát. Ebben kérjük az Önök segítségét, hiszen arról fognak dönteni, hogy egy építkezés 
működhet, vagy nem működhet, illetve hogy elkezdődhet, vagy nem kezdődhet el, és ez a kiégett rom ott marad 
vagy elbontásra kerül. Nem tudunk máshonnan az épülethez hozzáférni, csak a közterületről, a Markusovszky tér 
felől közelíthető meg. Ha lenne erre más lehetőség, akkor természetesen nem onnan bontanánk. Ugyanakkor azt 
is vállalja az egyház, hogy a térnek azt a részét, amit hasznosít, és minden olyan területet, amit kár ér, azt helyre 
fogja állítani. A teret olyan módon rendezi, ami az Önkormányzat és az egyház közötti egyeztetés és 
megállapodás alapján készített tervek szerint kiviteleződik. Kérem, hogy ezeket is vegyék figyelembe. 
 
Döme Zsuzsanna: Nem vagyok szakértő, és nem tudok olyan bontási módot, de az előadáson elhangzott, hogy 
a belső udvarban lévő fák, amik ugyanolyan közel vannak az épülethez, mint a közterületen lévő fák, 
megmenekülnek. Ha őket meg lehet menekíteni, akkor a közterületen lévő fákat miért nem? 
 
Zombory Miklós: Evangélikus, azaz református presbiterként egy kicsit zavar engem ez az egész, hiszen 
végülis az egyház „kapja a pofont”, ha nem is közvetlenül, de közvetve, ha rosszul szavazunk. Bízom benne, 
hogy ez azért fog egy kicsit szépülni. Műszaki tanárként, a Petőfi-híd túloldalán végeztem, és azt mondta a 
professzor, hogy bontani, építeni nulla problémával nem lehet. Úgy nem lehet bontani, hogy egy lufival belül 
kezdünk el bontani. A Lónyay utcában is vannak építkezések, és ott sem nulla zajjal és nulla porral történik, a két 
eljárás közül az egyik zajlott le, ami elég közel volt a lakásomhoz, így „végigélveztem”. Azt kérem 
képviselőtársaimtól, hogy ha lehetséges, segítsük az egyházat. 
 
Berzsák Zoltán: Megvizsgáltunk minden bontási technológiát. Háromnegyed éve - mióta leégett az épület – 
foglalkozunk azzal, hogy a bontást és az építést hogy lehetne a legkisebb problémával megoldani. Egyeztettünk 
a szomszédos ház lakóival is. A fákat nem azért kell kivágnunk, amik nagyon közel vannak, illetve a 
Markusovszky téren, hogy áldozatul essen ennek a munkának, mert az építés miatt erre szükségünk lenne. Ha 
ezt meg tudnánk oldani az udvar felől, akkor természetesen nem is vennénk igénybe, de nem tudjuk, mert az a 
gép, amivel ezt az épületet le lehet bontani, az egy ötször tíz méteres harapógép, amit oda kell vinni, és annak át 
kell jutnia az épületen ahhoz, hogy ez a szerkezet elbontásra kerülhessen. Úgy értettem, hogy egyértelműen 
tisztáztuk ezt a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Organizáció kérdése, de 
mindenütt fák vannak a Markusovszky téren, ami nagyon jó, de valahogy meg kell találnunk azt a módszert, hogy 
be tudjon jutni a gép és el tudja bontani. Az udvarban is ki kell vágnunk fákat, nem minden fa marad meg, 2-3 fa 
áldozatul fog esni, mert amikor átér a gép, meg kell tudnia fordulni. Ezeket a bontási és az organizációs 
terveinken feltüntettük. 
 
Döme Zsuzsanna: Arra szeretném felhívni a vallásos képviselők figyelmét, hogy úgy tudom, hogy a fákat is Isten 
teremtette, nemcsak az egyházakat.  
 
Baranyi Krisztina: Nemcsak az egyház „kapna pofont”, ha már mindenáron erre a síkra szeretnék terelni 
ellenzéki képviselőtársaim ezt a vitát, egyáltalán nem erről van szó. Azt hiszem Egyházgondnok Úr volt nálunk 
egyeztetésen, és ő említette, hogy az épület egy részét belső bontásos technológiával fogják lebontani. Tudom, 
hogy ez egy költségesebb technológia, de ehhez nem értek, viszont azt látom, hogy van egy óriási udvaruk, ami 
nagyobb méretű, mint az egész Markusovszky tér a játszótérrel együtt. Oldják meg, hogy belülről bontsák el az 
épületet. Erről kellene beszélnünk, mert ezeket a fákat pótolni nem lehet, és ezeknek a fáknak az árnyéka olyan 
közösségi célokat szolgál, és annyi embernek ad árnyat és oxigént, hogy ennek az építkezésnek az ilyen módon 
történő megvalósítása aránytalanul nagy károkat okoz. Az az egy fa – én egyet láttam -, ami nagyon közel van az 
épülethez, egy viszonylag vékonyabb törzsátmérőjű fa, ennek a kivágásához szerintem hozzá fogunk járulni, de 
azok a nagy fák, amik a focipálya másik oldalán vannak, ahhoz nem. A Gondnok Úrral egyesével végignéztük, 
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hogy melyik fákat akarnak kivágni. Az Önök majdan ott lakó diákjainak, felnőttjeinek is kell, hogy valami árnyékot 
adjon azon a területen.  
 
Berzsák Zoltán: Teljes mértékben egyetértünk, hogy a fáknak meg kellene maradnia. Az az egy fa az kettő, egy 
bálványfa, ami az épület sarkánál van, és egy fekete juharfa, ami kihajlott az épület mellé, mert olyan közel van 
telepítve. Természetesen a többi fát nem célunk kivágni. A belső bontásról, amit Főgondnok Úrral egyeztettek: 
két épület van, a régi épület, ami a Ráday utcai és a Köztelek utcai szárny, illetve van az új épületnek mondott – 
1985-ben épült alagútzsalus épület -, ami a Markusovszky tér felől van. Amit Főgondnok Úr említett, az a kis 
szakasza a Köztelek utcai szárnynak, amit szintén lebontunk azért, hogy a két épület összeillesztését meg tudjuk 
valósítani. A kézi bontás alatt azt értette, hogy a belső válaszfalakat, a belső ajtókat, ablakokat, álmennyezetet 
kézi bontással fogják mindenütt bontani. A szerkezete egy vasbeton szerkezet, ami alagutakból áll, tehát olyan, 
mint egy méhkaptár, körbebetonozott alagutak egysége. Tulajdonképpen egy hihetetlenül merev szerkezet, ami 
vasbetonból van, és nem lehet más technológiával elbontani. Cáfoljanak meg, ha van erre valamilyen másik 
módszer, de kézi bontással lehetetlen elbontani. A kivitelezőkkel – akiktől eddig ajánlatot kértünk be – az az 
egyesség, hogy nagyon rövid időn belül el kell bontani, a környéken nem lehet semmilyen plusz porral járó 
tevékenységet folytatni, ezeket nagy darabokban el kell vinni és máshol fogják ledarálni. Technológiailag nem 
tudjuk megoldani, hogy az udvarról bontsuk az épületet, mert ezt a 10x5 méteres bontógépet nem lehet bejuttatni 
az udvarba, csak a téren keresztül, nincs más terület.  
 
Árva Péter: Azzal kezdtem, hogy megpróbáltam minden érvet összefoglalni. Az a szörnyű dolog, hogy egy új érv 
sem hangzott el ahhoz képest, amit az elején mondtam. Szeretném megismételni, hogy új elemként 
tapasztalható volt számunkra ennek az épületnek a technológiája, ami nagyon fontos érv volt abban, hogy 
személy szerint én „elmozduljak a fizessenek teljes árat irányból”. Szeretném megerősíteni Tervező Urat, hogy 
teljesen egyértelműen meggyőződtünk arról, hogy a tervező és a beruházó kellő gondossággal és 
körültekintéssel jár el a zöld terület védelmében, de a műszaki feladat nehéz. Ügyrendben szeretnék 
frakciószünetet kérni a levezető elnöktől. 
 
Reiner Roland: Most azonnal rendeljem el a szünetet vagy a hozzászólások után és a szavazás előtt? 
 
Árva Péter: Elnézést, nem láttam, hogy van még hozzászóló. Beszéljük végig, de a döntés előtt szeretnék 
frakciószünetet kérni. 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! Csak összefoglalásképpen, emlékeztetőül: a Ferencvárosi 
Önkormányzat működése eddig nagyjából és egészében azon alapult, hogy szakbizottságokat hozott létre az 
Önkormányzat, hogy a szakmai viták itt lefolyhassanak, és a nem mindenben professzionális ismeretekkel 
rendelkező, de sokkal inkább, legtöbbször laikus, de jó szándékú képviselők okosodjanak és „bölcsüljenek” a 
döntéshozás előtt. Semmiképpen nem hagynám figyelmen kívül a szakbizottságban elhangzott érveket. Nagyon 
sajnálom, hogy nem minden bizottság tárgyalta, például a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság sem. Bátor 
kijelentés, hogy ez nem gazdasági szempont, hiszen bevételről beszélünk, hogy mekkora bevétele legyen, vagy 
ne legyen az Önkormányzatnak. Ez is egy szempont, hiszen, ha egy szempontot kiemelünk – adott esetben a 
környezetvédelmi szempontot -, és súlyozzuk, akkor azt jól meg kell indokolni, legalábbis érdemes. El kell 
dönteni, hogy melyik szempont, milyen súlyozással „essen a latba” a döntésnél. Azt kérném, hogy ha elmennek 
frakciószünetre, kellőképpen ismételjék át az elhangzottakat, esetleg azt is, ami nem hangzott el, hogy az összes 
szempont a megfelelő súlyozással kerüljön bele a döntéshozatalba. Élvezzék a döntéshozás szépségeit!  
 
Deutsch László: Baranyi Krisztina válaszút elé állított minket, ugyanis vagy a fák, vagy az egyház. Ha a fák, 
akkor megtámadnak minket a környezetvédők. Ha az egyház, az építkezés „megy el”, jönnek a 
kereszteslovagok. Vigye, aki akarja a „balhét”! 
 
Reiner Roland: Meghallgattam én is a prezentációt, és minden szempontot értve és mérlegelve nekem egy 
dilemmám, illetve plusz szempontom van, ami még nem hangzott el. Ehhez kénytelen vagyok azt mondani, hogy 
nem tudom csak ezt a napirendet, beruházást nézni, hanem egy kicsit később van egy olyan napirend, hogy a 
Lónyay Utcai Református Gimnázium kér 300.000 forintos támogatást. Elismerve és támogatva a református 
egyház munkáját – abszolút nem ellenük szól -, a lelkiismeretemben nem fér össze, hogy az egyik pillanatban 
elengedünk 33 millió forint egy részét a saját költségvetésünkből, miközben egy másik szervezet 300.000 forintos 
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támogatást kér. A lelkiismeretem szerint ezt akkor tudjuk megadni, ha itt valamennyit elkérünk. Nekem ez a 
szempontom van még pluszban. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném jelezni, hogy a Lónyay Utcai Református Gimnázium és a Patrona Hungariae 
katolikus központ azért kéri ezt a sportszertámogatást, mert Ferencvárosban hagyomány, hogy valamennyi 
közoktatási intézménynek a sportszervásárlását támogatjuk. Ők hosszú ideig nem kértek támogatást, de ez 
valamilyen módon diszkriminációnak minősült, hogy ők miért ne kérhetnének, ezért az elmúlt években már 
kértek. Most ez a két iskola adta be a kérelmet. Ez idáig a Belső-pesti Tankerületi Központ nem jelezte, hogy 
kérnek az iskolái támogatást. 
 
Reiner Roland: Frakciószünetet rendelek el. 
 
FRAKCIÓSZÜNET 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): A II. határozati javaslatnál módosító javaslattal szeretnék élni, miszerint a 
díjcsökkentés mértéke 100% legyen. Ez nem az én módosító javaslatom, hanem a Városfejlesztési, Innovációs 
és Környezetvédelmi Bizottság döntésével egyetértve, ezt a döntést alapul véve teszem meg a módosító 
javaslatot a 100%-os csökkentésre.  
 
Reiner Roland: Ez a módosító javaslat itt van előttem, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság módosító javaslata 100% -ról szól.  
 
Baranyi Krisztina: Megerősítve a korábban elhangzott javaslatomat, 10%-os díjcsökkentést javaslok a bontás 
idejére, természetesen akkor, ha a nem kivágott fák nem is sérülnek meg.  
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 227/2019. számú előterjesztés I. 
határozati javaslatáról, kiegészítve a „hozzájárul” szóval. 
 
416/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4.§ (1) bekezdésében a 
Polgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy a 227/2019. számú előterjesztés mellékletét képező 
organizációs terv alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület (1092 Budapest, Ráday u. 28.) részére 
felvonulási terület céljára a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(36847) hrsz-ú közterület: 
-945 m2 területének 2020. január 6- 2020. január 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 230 
Ft/m2/nap.), és 
-1955 m2 területének 2020. február 6- 2020. március 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 
230 Ft/m2/nap)  
használatához hozzájárul azzal, hogy amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul 
megsérülnek, és mindez a Dunamelléki Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a 
közterület-használati hozzájárulás megszűnik, egyben felkéri a Polgármestert a közterület-használatáról szóló 
megállapodás megkötésére.  
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
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Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: A II. határozati javaslathoz összesen három módosító javaslat érkezett. Miután a sorrenddel 
kapcsolatban nincs egyértelmű állásfoglalás, ezért növekvő sorrendben fogom feltenni szavazásra. Amennyiben 
az egyik javaslat megkapja a többséget, úgy a többiről már nem szavazunk. Először a 10%-os kedvezményről 
szavazunk, ha nem kapja meg a többséget, akkor az 50%-ról, ha az sem kapja meg a többséget, akkor a 100%-
ről szavazunk. Kérem, szavazzunk a 227/2019. számú előterjesztés II. határozati javaslatáról, kiegészítve azzal, 
hogy a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közterület-használat díját nem engedi el, ellenben a közterület-
használat díjat 10 %-kal csökkenti. 
 
417/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 227/2019. 
(XII.12.) számú határozatban foglalt közterület-használat díját nem engedi el, ellenben közterület-használat díját 
10 %-kal csökkenti azzal a feltétellel, hogy a bontási munkálatok elvégzése során fakivágásra nem kerül sor és a 
Dunamelléki Református Egyházkerület minden tőle elvárhatót megtesz – pl. kaloda használatával vagy más 
megfelelő módon - a fák védelme érdekében és gondoskodik a közterület-használattal érintett terület és a tér 
olyan elválasztásáról, amely a bontási munkákkal kapcsolatos zavaró hatásokat a legszükségesebbre csökkenti.  
Amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul megsérülnek és mindez a Dunamelléki 
Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a 227/2019. (XII.12.) számú határozatban 
foglalt közterület-használati díjat a Dunamelléki Református Egyházkerület köteles teljes összegben megfizetni 
az Önkormányzat részére. Felkéri a Polgármestert jelen határozatban foglaltaknak a közterület-használatról szóló 
megállapodásban való rögzítésére. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 4 nem) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János nem 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
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Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  nem 
 
Reiner Roland: A III. határozati javaslathoz a bizottságok részéről szintén érkezett egy módosító javaslat. A 
módosító javaslatról szavazunk először, amelyben a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal, valamint a Városgazdálkodási Bizottsággal együtt 
közösen egyeztessenek.  
 
418/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferenciaközpont újjáépítésével összefüggő közterület-
fejlesztésekről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal valamint a Városgazdálkodási 
Bizottsággal együtt folytasson egyeztetéseket. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 227/2019. számú előterjesztés III. határozati javaslatáról, kiegészítve a 
módosítással. 
 
419/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal valamint a Városgazdálkodási Bizottsággal együtt 
a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferenciaközpont újjáépítésével összefüggő közterület-
fejlesztésekről szóló együttműködési megállapodás előkészítése érdekében folytasson egyeztetéseket, és a 
tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Az ülés levezetését átadom Baranyi Krisztina polgármesternek. 
 
Baranyi Krisztina: Nagyon köszönöm a segítséget, Alpolgármester Úr „átesett a tűzkeresztségen”, mint nemrég 
magam is.  
 
 
8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása 
 226/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! A személyes érintettségemet jelenteném be, a szavazásban nem 
fogok részt venni. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Asszony! Nem tudom támogatni az 
előterjesztést, ami Bácskai Jánosnak 71 igénybe nem vett munkanap szabadsága miatt bruttó 3.330.961,- Ft 
szabadságmegváltást irányoz elő. Mivel volt Polgármester Úr szereti a szabályszerűséget, hiszen kiválóan idézi 
az SzMSz rendelkezéseit, egy gyors Kttv. kurzust tartanék, hátha az önkormányzati rendeletek mellett, a törvényi 
szabályozások elmélyült tanulmányozásához is meghozom neki a kedvet. A rá vonatkozó Kttv. 225/C. § (4) 
bekezdése értelmében a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 
munkanap pótszabadságra jogosult. Vagyis 2019. április 1-je után nem lehetne dr. Bácskai Jánosnak több 
szabadsága, mint 39 nap, mert az törvényellenes állapotot eredményezne. Ezt a számot csökkenteni kell további 
8 nappal, tekintettel a tisztség év vége előtti megszűnésére. Így szabályosan 31 napot lehetne elszámolni, ha 
idén április 1-je óta nem ment szabadságra, ami elég valószínűtlen, tekintettel az augusztusi igazgatási szünetre. 
Nem gondolom, hogy amúgy bárki akadályozta abban, hogy szabadságát kivegye. A Képviselő-testület a 
47/2019. (II. 21.) számú határozatával hagyta jóvá dr. Bácskai János 2019. évi szabadságolási ütemtervét 
(összesen 86 munkanap szabadság). Ez a határozat törvényellenes volt. Pikó András, a VIII. kerület 
polgármestere hivatalból eljárást indított Sára Botond hasonló – fideszes szakszóval élve – „pofátlan” mértékű 
szabadságmegváltása miatt. Ezért felkérném Baranyi Krisztina polgármester asszonyt, hogy hasonló módon 
tegye meg ebben az ügyben a szükséges jogi lépéseket, a Tisztelt Képviselő-testületet pedig arra kérem, hogy 
az előterjesztést ne fogadja el. 
 
Baranyi Krisztina: Kezdeményezni fogom a korábbi határozat jogszerűségének megvizsgálását, illetve az azt 
előterjesztő polgármester és jegyző felelősségét az ügyben. Erről most szavaznunk kell.  
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Dr. Dombóvári Csaba: Tisztelt Képviselő-testület! Annyit szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy a 
szabadság kiadása és a szabadság megváltása két teljesen külön dolog. A jogszabályi rendelkezés, amire 
Mátyás képviselő úr az imént hivatkozott, az a szabadság kiadásáról szól. Valóban úgy rendelkezik a jogszabály, 
hogy a rá következő év január 31-ig, illetve március 31-ig ki kell adni a szabadságot. Ugyanakkor a Kttv. a 
polgármester esetében a többi köztisztviselőhöz képest szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy a Képviselő-testület által minden év februárjáig elfogadott ütemezéshez képest mikor és milyen módon 
lehet eltérni. Mindössze két esetet biztosít a jogszabály az eltérésre, ha rendkívüli, előre nem látható körülmény 
merül fel, illetve ha 15 nappal korábban jelzi ezt a polgármester a Képviselő-testület felé. Kiadni valóban nem 
lehet az előző évben bennmaradt szabadságot, de ez nem érinti sem a polgármester, sem a többi köztisztviselő, 
sem a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, sem a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkavállalók 
esetében azt, hogy a jogviszony megszűnésekor a ki nem adott, időarányos szabadságot meg kell váltani. A 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 125. § rendelkezik úgy, hogy a munkaviszony megszűnésekor, 
ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 2. § (3) bekezdése, illetve az 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján a munka 
törvénykönyvének imént hivatkozott rendelkezése alkalmazandó. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdése rendelkezik úgy, hogy kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése 
esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, úgy azt meg kell váltani attól függően, hogy a 
jogviszony megszűnését követően 30 napon belül elhelyezkedik-e a jogszabályban meghatározott jogviszonyban 
az illető vagy sem: vagy pénzben kell megváltani, vagy az új munkáltatójához viszi tovább a szabadságot. E 
tekintetben talán a legszigorúbban szabályozó, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 129. § 
(11) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szabadságot a (13) és (22) bekezdést kivéve, pénzben megváltani nem 
lehet. A (13) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és 
megszüntetése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos 
szabadságot 40 napon belül meg kell váltani. Valamennyi általam hivatkozott, különböző törvények hatálya alá 
tartozó foglalkoztatási jogviszonyban egységes szabályozás van érvényben, a munkavállaló által ki nem vett 
szabadságot, a jogviszony megszűnését követően, pénzben meg kell váltani. Ettől eltérő rendelkezés vagy 
döntés esetén az érintett a bíróságtól kérheti az igazának megállapítását. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egy „háttérben lebegő” polgári jogi elvet azért felhoznék, ami a Ptk. 1:4 § (2) bekezdésében 
található: „felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat”. Szerintem ez egy 
ugyanolyan helyzet, ahol meg kell vizsgálni azt, hogy a szabadságok ki nem vétele mennyire felróható Bácskai 
Jánosnak. Ha igen, akkor az nem lehet egy teljes mértékű szabadságmegváltás, főleg azért, mert volt egy 
jogszerűtlen helyzet azzal, hogy nem vette ki a szabadságot. Úgy érzem, hogy egy korábbi képviselő-testületi 
döntéssel konzervált jogszerűtlen helyzetet nem szabad megerősítenünk.  
 
Dr. Dombóvári Csaba: A Képviselő-testület minden évben törvényi határidőn belül megállapította a 
polgármester szabadságára vonatkozó ütemezést. A Ptk. nem irányadó jogszabály az általam hivatkozott 
foglalkoztatási jogviszonyok esetében.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szeretnék arra választ kapni, hogy ha ezek határidőben meg lettek állapítva, akkor ezek a 
szabadságok milyen oknál fogva nem kerültek kivételre a 2019. és a 2018. évben sem. 
 
Dr. Bácskai János: Nagyon egyszerű a válasz, szeretek dolgozni. A törvény lehetőséget ad nyolc hét, vagyis két 
hónap szabadságon való távollétre, de én ezt nem tudtam kihasználni, mert ennél sokkal több munka van a 
Ferencvárosi Önkormányzatnál. Arányosan a nyolc hétből csak öt hetet vettem ki, így három hét „kénytelen-
kelletlen” bennmaradt. Ilyen egyszerű és ennyire életszerű a dolog. 
 
Árva Péter: Nem állítom, hogy egy szót is értettem ebből a jogfejtésből, ezért szeretnék egy pontosító és 
értelmezendő kérdést Jegyző Úr részére feltenni. Mi a jogi lehetőségünk? Ha leszavazzuk, akkor mi történik 
jogilag, ha letartózkodjuk, akkor mi történik jogilag, illetve ha napirendről levételét kérem – amíg ezeket a 
kérdéseket tisztázzuk -, akkor mi lesz a jogkövetkezmény? Elnézést, de abszolút nem vagyok a jogban járatos, 
szeretném, ha ezt tisztáznák, mind a három esetet külön-külön. 
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Dr. Mátyás Ferenc: Én is szeretek dolgozni, de azért van egy törvényi előírás. Akkor jelölje meg, hogy az alábbi 
törvényhelynek melyik szava, betűje az, amelyik nem érthető. Az esedékesség évében, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell igénybe venni. Ez nem lehetőség, ez egy sztrikt előírás. 
 
Dr. Dombóvári Csaba: A jogi álláspontom szerint ebben a kérdésben a Képviselő-testületnek ugyanúgy nincs 
döntési szabadsága, mint ahogy a polgármesteri illetmény megállapítása esetében sem volt. Azért kértem szót, 
mert a jegyzőnek törvényi kötelezettsége jelezni, ha olyan döntés van születőben, amely a jogszabályoknak nem 
felel meg. A jogi álláspontom az, hogy amennyiben a Képviselő-testület ezt a döntést nem hozza meg, akkor 
jogsértést követ el.  
 
Dr. Bácskai János: Sajnos vagy hála Istennek – mindenki kedve szerint behelyettesítheti – nem végeztem jogot, 
de más diszciplinákat elég mélyen tanulmányoztam. Számomra Jegyző Úr okfejtése elég világos volt, így csak 
azt tudom mondani, hogy dr. Mátyás Ferenc képviselő úr kérdése nem releváns.  
 
Takács Krisztián: Nekem még mindig nem tiszta a helyzet, ezért Jegyző Urat kérdezem. Ha jól értelmezem, a 
Képviselő-testület 47/2019. sz. határozata, amelyben jóváhagyja dr. Bácskai János korábbi évről visszamaradt 
szabadságait, az dr. Mátyás Ferenc által említett törvény paragrafusa értelmében jogszerűtlen? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: A 47/2019. sz. határozat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett előkészítve, és 
annak megfelelően fogadta el a Képviselő-testület. Látszik a határozatból, hogy összesen 86 szabadnapja volt 
akkori állás szerint dr. Bácskai Jánosnak, ebből 39 volt a tárgyévi, tehát 2019. évi, illetve 39+8 tehát 47 volt a 
korábbi évekből felhalmozódott, ki nem vett szabadnapok száma. A törvény írja elő, hogy a korábbi években ki 
nem vett szabadnapok számát a tárgyévihez hozzá kell számolni. Ha az a jogértelmezés lenne érvényes, amit 
Mátyás képviselő úr az imént felvetett, akkor ezen – általam említett - jogszabályi rendelkezés, mely szerint a 
korábbi időszakban ki nem vett szabadnapokat hozzá kell számítani a tárgyévi szabadnapok számához, 
értelmezhetetlen jogi norma lenne.  
 
Baranyi Krisztina: Ebben az ügyben a vitát berekesztem, hiszen látszik, hogy két eltérő jogi értelmezés van, 
amit most itt nem tudunk eldönteni. Nem kétségbe vonva senkinek a munkája mennyiségét, de azt, hogy egy 
ilyen helyzet előáll, nem a jog fogja szabályozni, ezért a felelősség nem jogi felelősség, ez egy politikai 
felelősség, amelynek a levonása megtörtént a választásokon. Azt gondolom, hogy indítványozni fogok egy 
vizsgálatot a Kormányhivatalnál ebben az ügyben. Most szavazni kell, hogy jogi vagy politikai szempontok 
alapján teszik, azt Önökre bízom. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 226/2019. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
420/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bácskai János 2014. 
október 12. napjától 2019. október 13. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos közszolgálati 
jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 71 munkanap szabadsága pénzben történő megváltását a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (6) bekezdésében és a 107. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján megállapítja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az igénybe nem vett 71 munkanap szabadság megváltása érdekében a megszűnt 
sajátos közszolgálati jogviszony alatt hatályos illetmény és egyéb járandóság alapulvételével, bruttó 3.330.961,- 
Ft kifizetéséről gondoskodjon.” 

(6 igen, 2 nem, 8 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János nem szavazott 
Csóti Zsombor  tartózkodott 
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Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
Árva Péter (ÜGYREND): Nagyon nem értek a joghoz, de az általam vezetett bizottság ügyrendjét 
tanulmányozva egy ilyen helyzetbe futottunk bele tegnap, hogy az igenek száma több volt, mint a nemek száma. 
Az ügyrend előírt egy kötelező megismételt szavazást. Az SzMSz tartalmaz ilyen passzust? Nehogy SzMSz-
ellenesek legyünk. Ez csak a bizottságok ügyrendjében szereplő kitétel? Az ügyrendben az szerepel, hogy 
amennyiben egy előterjesztés nem kap minősített többséget, de az igenek száma több, mint a nemek száma, 
akkor újra kell tárgyalni. A képviselő-testületi SzMSz-ben van-e ilyen előírás? 
 
Dr. Dombóvári Csaba: Nincs a Képviselő-testület SzMSz-ében ilyen jellegű szabályozás. Az egyszerű 
többséghez a jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó igen szavazata szükséges, amennyiben ez 
nincs meg, akkor elutasítottnak minősül a feltett javaslat. 
 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok 
ellátása vonatkozó pályázat kiírása 
 209/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egy 
apró módosító indítványt fogadtunk el. A benyújtandó dokumentumok közé bekerült egy olyan passzus, hogy be 
kell nyújtani a pályázónak a 2020-2021. évre egy kulturális évadtervet. Ezt külön nevesítettük a szakmai 
programban. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek is.  
 
Kállay Gáborné: A Bizottság ülésén is megtettem, és most is szeretnék benyújtani egy módosító indítványt arra 
vonatkozóan, hogy ne 5 évre bízzuk meg a nyertes pályázót a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetésével, 
hanem csak 3 évre.  
 
Baranyi Krisztina: Ha az eddigi pályázatok 5 évre szóltak, akkor most miért gondolja így? 
 
Kállay Gáborné: Az előző pályázat is 3 évre adott megbízást, amely márciusban fog lejárni. Hosszabb 
tapasztalat alapján gondolom azt, hogy nem egy egyszerű feladat a Ferencvárosi Művelődési Központ 
igazgatása. Azt gondolom, hogy 3 év elegendő ahhoz, hogy bizonyítson az új vezető. Amennyiben viszont a 
Képviselő-testület nem elégedett a munkájával, akkor nem fogja meghosszabbítani. Egy 5 éves megbízatás 
esetén sokkal nehézkesebb felmondani egy meglévő szerződést, mint újra kiírni egy pályázatot.  
 
Baranyi Krisztina: Ha ezt a módosító javaslatot elfogadjuk, amit javasolt, akkor egy kívülről érkezőnek sokkal 
nehezebb dolga lesz, mint egy belül lévőnek, hiszen még az adatokat sem tudja honnan beszerezni, amivel egy 
tervet elkészíthetne. Javaslom, hogy fontolják meg ezt a módosító javaslatot.  
 
Takács Máriusz: Azért kértem a módosítást, mert nagyon fontos, hogy előre lássuk, hogy miben, milyen 
kulturális programokban gondolkozik a pályázó. Azt gondolom, hogy egy pályázónak lesz fogalma arról, hogy az 
FMK milyen kapacitású intézmény, és Ferencvárosnak milyen kulturális igényei vannak. Azt gondolom, az nem 
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túl nehéz, hogy kiket szeretne meghívni, milyen minőségű előadásokban gondolkozik, mennyi pénzt gondol a 
programsorozat létrehozására. Számomra ez egy releváns szakmai kérdés. Kállay Gáborné javaslatára annyit 
reagálnék, hogy nem támogattam ezt a javaslatot, mert azt gondolom, hogy egy ekkora intézmény koncepcióját 3 
év alatt nem lehet végigcsinálni. Azt gondolom, hogy az 5 éves ciklus indokolt szakmailag, és ez az általános 
gyakorlat is.  
 
Takács Zoltán: Jegyző Úrhoz fordulnék kérdéssel. A pályázat benyújtását papír alapon, illetve CD-n kell 
megtenni, amit személyesen lehet leadni, illetve postán. Képviselő-testületi vagy hivatali hatáskör, hogy milyen 
körülmények között lehet a pályázatot benyújtani vagy az államigazgatásnak köszönhetjük ezt a „csodásan 
maradi”, körülbelül 20 éves technológiát, metódust? 
 
Baranyi Krisztina: Jegyző Úr nevében Irodavezető Asszony fog válaszolni. 
 
Apollónia Aranka: A tegnapi bizottsági ülésen is felmerült a CD kérdése. Azért kérjük CD-n, mert a 
képviselőknek elektronikus úton küldjük ki. Mindaddig nem nyilvános egy pályázó pályázata, ameddig nem 
nyertes a pályázaton, attól kezdve kell közzétenni. A pályázatot követően, aki nem nyert, annak minden pályázati 
anyagát 8 napon belül vissza kell küldeni. Nem tudom elképzelni, hogy ha elektronikusan beérkezik – ezt nyilván 
át kell gondolni -, hogyan tudjuk megsemmisíteni, ezt a törvényi előírást hogyan tudjuk garantálni. 
 
Takács Zoltán: Köszönöm a választ. 
 
Baranyi Krisztina: Először szavazzunk Takács Máriusz módosító javaslatáról, miszerint kerüljön bele a 
szövegbe kitételként, hogy 2020-2021. évre szóló ferencvárosi kulturális programtervet adjon le a pályázatához a 
jelentkező. 
 
421/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó 
pályázat részeként benyújtandó iratok körét kiegészíti azzal, hogy a pályázó nyújtson be egy 2020-2021. évre 
szóló ferencvárosi kulturális programtervet.  
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina 

(15 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk Kállay Gáborné módosító javaslatáról, miszerint 3 év legyen a 
pályázatban megjelölt munkaviszony időtartama.  
 
422/2019. (XII.12.) 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 pályázati 
kiírásban a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szóljon.” 

(7 igen, 7 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  nem 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott 
Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a pályázat kiírásáról a 209/2019. 
számú előterjesztés határozati javaslata alapján. 
 
423/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői 
pályázatot a 209/2019. számú előterjesztés 421/2019. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő 
szakértelemmel rendelkező bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
-Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 12102-3/2007.), 
-Gábor Ilona a Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Budapesti Népművelők Egyesületének 
elnöke, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója, 
-Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 17443-3/2007.) 
-Bretus Imre a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója. 
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Határidő: 2019. december 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság 
tagjainak (a reprezentatív szakszervezet által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- 
Ft/benyújtott pályázat összegben határozza meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. 
„Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Gyurákovics Andrea és Jancsó Andrea képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
 
10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez 
 225/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadta. 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 225/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
424/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 38002. hrsz-ú, természetben Budapest IX., 
Vaskapu utca 47. szám alatti és a 38003 hrsz-ú, természetben Vaskapu utca 49. szám alatti ingatlanokra 
bejegyzett, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető visszavásárlási jog a Budapest 
Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, 800276/3/2019 ügyiratszámú határozatában 
engedélyezett, 38001, 38002 és 38003 hrsz-ú ingatlanokat érintő T-100846 számú változási vázrajz szerinti 
telekalakítás eredményeként létrejövő Budapest IX. ker. 38001 hrsz-ú új, 6412 m2 területű ingatlan 
39457/100000 tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön, Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata jogosult javára azt bejegyezzék. 
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2./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat aláírására és a 
CORDIA Ingatlanbefektetési Alap kérelmező részére történő kiadására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea távol 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése 
 224/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Úgy döntöttünk, 
hogy az I. határozati javaslat esetében az A változatot fogadtuk el azzal a kiegészítéssel, hogy megszerzési díj 
fizetése nélkül, 11.982 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2022. december 31-ig szeretnénk 
megkötni a bérleti szerződést. Mivel ez a 11.982 Ft a közös költség összege, amit jelenleg az Önkormányzat fizet 
a társasháznak, azzal a kitétellel javasoljuk, hogy ha a közös költség megemelkedik, akkor a bérleti díj ezt 
automatikusan követni fogja. A II. határozati javaslatnál szintén az A változatot támogattuk, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az összeg 31.707 Ft/hó + ÁFA és szintén 2022. december 31-ig szólna a bérleti szerződés. 
Itt is benne van a kitétel, hogy ha a közös költség megemelkedik, akkor a bérleti díj ezt automatikusan követni 
fogja. Jelenleg ez most kisebb, a közös költség most 27.087 forint, míg a bérleti díj 31.707 forint. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is tárgyalta abban a tekintetben, 
hogy az előterjesztés kulturális célját vizsgáltuk meg, és támogatásra méltónak találtuk. 
 
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 224/2019. számú előterjesztés I/A. határozati 
javaslatáról 11.982 Ft/hó + ÁFA, II/A határozati javaslatáról 31.707 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési 
kötelezettséggel, illetve 2022. december 31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal, azzal a kitétellel, hogy ha 
később magasabb lesz a közös költség, akkor a díjakban arányosan megjelenik.  
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425/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
I. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ferenc krt. 14. fszt. I/TB3. szám alatti, 57,81 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
megszerzési díj fizetése nélkül, 11.982 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2022. december 31-ig 
szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli, azzal a kitétellel, hogy 
amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori 
közös költség összegének emelkedését követi. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 
II. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX., Ferenc krt. 14. I. em. I/TB2. szám alatti, 137,26 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
megszerzési díj fizetése nélkül, 31.707 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2022. december 31-ig 
szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli, azzal a kitétellel, hogy 
amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori 
közös költség összegének emelkedését követi. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Jancsó Andrea képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása 
 231/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az I. határozati 
javaslatnál az I/A. változatot fogadtuk el, kiegészítve a dátummal: 2022. december 31-ig tartó bérleti 
szerződéssel, a bérleti díj pedig 30.000 Ft/hó. Benne van itt is a szokásos kitétel, hogy amennyiben a közös 
költség magasabb lesz, mint a bérleti díj, úgy a bérleti díj azt automatikusan leköveti. Jelenleg ez nem így van. A 
II. határozati javaslatnál is a II/A. változatot támogattuk. Az időtartam itt is 3 év: 2022. december 31-ig, a bérleti 
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díj 49.920 Ft/hó. A módosító javaslat itt is tartalmazza, hogy amennyiben a közös költség magasabb lesz, mint a 
bérleti díj, úgy a bérleti díj azt automatikusan leköveti. 
 
Takács Máriusz: Az előterjesztés első felét volt kompetenciája a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságnak megvizsgálni, és támogatásra méltónak találtuk. 
 
Döme Zsuzsanna: Szeretném javasolni, hogy az első esetben, Bátori Zsolt esetében - aki a PH21 Galériát 
működteti ebben a Ráday utcai 44 négyzetméteres helyiségben - a maximális 5 évre hosszabbítsa meg a 
Képviselő-testület a bérleti szerződést. Olyan magas szintű szakmai munka folyik ott, ami indokolja ezt a 
hosszabbítást. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány esetében sem a szakmai munka színvonala 
miatt tettem javaslatot, és fogadta el a Bizottság ezt a 3 éves hosszabbítást, hanem mert azt beszéltük az 
alapítvány képviselőivel, hogy elképzelhető, hogy az elkövetkező években ki fogják nőni ezt a helyiséget.  
Tegnap a bizottsági üléseken is elmondtam, hogy jóval több ilyen szervezet kap az Önkormányzattól 
kedvezményesen ingatlant, mint akikről most szó van. Mindegyik ilyen szerződést szeretnék személyesen 
átnézni, és folyamatban vannak a személyes találkozók is. Sajnos olyan dolgokat tapasztaltam, amik indokolják 
ezt a fajta odafigyelést. Van olyan szervezet, akinek 1965 óta van hasonló egyezsége az Önkormányzattal. Ott 
nem is az egyesület részéről, hanem az Önkormányzat részéről volt egy teljes érdektelenség az elmúlt néhány 
évben. A vállalt feladatok teljesen kiüresedtek, 2018-ban jelezte is a szervezet, mégsem történt újratárgyalás, 
hogy mit tudnak cserébe adni. Azt gondolom, hogy elég sok olyan körülmény, probléma van, vagy a 
megállapodásokban vállalt tevékenységeknek az ellenőrzése, újratárgyalása, ami indokolja azt, hogy most csak 
erről a három szervezetről döntsünk, és a jövő évben együtt, „egy csomagban” az összes többi hasonlóról is. Ezt 
azért szeretném hangsúlyozni, mert nem szerencsés, hogy kiemelve döntünk néhány szervezet támogatásáról és 
nem látják a képviselők vagy a kerületiek, hogy a többi hasonló megállapodás mit tartalmaz, milyen feltétellel, de 
a jövő évben minél hamarabb sort kerítünk erre is, és minden szervezet munkáját át fogjuk tekinteni.  
 
Kállay Gáborné: Melyik az az egyesület, ami 1965 óta van az Önkormányzattal szerződésben? Szerintem 1965-
ben még nem is volt Önkormányzat. A Vöröskereszt van 1965 óta. Van egy szervezet, akik már 1965-ben 
feltűntek itt Ferencvárosban, és ott voltak a Ferenc körúton, talán az ejtőernyős klub. Velük 1994-ben kötött az 
Önkormányzat szerződést, azóta vannak abban a helyiségben. Ők is az a szervezet, akikkel próbáltunk 
együttműködési megállapodás keretében valamilyenfajta egyezségre jutni, és most legutóbb hosszabbítottuk 
meg. Nagyon nehéz egy olyan szervezettel felmondani a kapcsolatot, aki 25 éve van itt Ferencvárosban. Olyan 
vállalásokat tettek, ami miatt úgy döntöttünk, hogy tovább folytatjuk velük az együttműködést, és megadjuk az 
esélyt a szervezetnek arra, hogy bizonyítsa, valóban tud Ferencvárosért dolgozni. 
 
Döme Zsuzsanna: Igen, az ejtőernyős egyesületről van szó. Bevallom, ott találkoztam ezzel a problémával, 
amikor az idősügyi – nagyon színvonalas - rendezvényen ők is jelen voltak és egy monitoron nézhették a 
nyugdíjasok, ahogy mások ejtőernyőznek valahol a világban. Nagyon meg is ijedtem, hogy ez már a Kétfarkú 
Kutya Pártnak valami hekkje, de sajnos nem az volt. Tájékoztattak, hogy az elmúlt időszakban, a családi 
napokon és más városi rendezvényeken is megjelentek, ahol egy széken ülő bábut felöltöztettek ejtőernyősnek, 
és ezt lehetett megcsodálnia a lakosságnak. Félreértés ne essék, ezután ellátogattam ebben a Ferenc körúti 
ingatlanba. Az előző nyolc évben nem tudom, miért nem sikerült ezeket a megállapodásokat végigkövetni. 
Semmiképpen nem célom az egyesülettől elvenni ezt a lehetőséget, nem ellenük beszélek, de azt gondolom, 
hogy jóval nagyobb felelősségünk van a szervezetek követésében, akiket támogatunk. Szerintem szuper az 
ejtőernyős egyesület, akik búvárkodnak és sok mást is csinálnak, lehetne olyan megállapodást kitalálni, aminek 
van is értelme. Ők 2018-ban jelezték, hogy az eddigi vállalásaikra nulla igény volt, és erre semmilyen reakciót 
nem kaptak az Önkormányzattól. Ez nem marad így a későbbiekben. Nem a szervezetektől való megszabadulás 
a cél, hanem hogy maximálisan aknázzuk ki ezeket a lehetőségeket, és el is jusson a lakossághoz, normálisan 
legyen kommunikálva. 
 
Takács Krisztián: A tegnapi bizottsági ülésen, ahol a témák tárgyalásánál segített nekünk – ezúton is szeretném 
megköszönni -, miért nem került az öt év szóba? 
 
Döme Zsuzsanna: Szerintem az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványra koncentráltam, és elmaradt, 
mert már a másik bizottsági ülésre szaladtam. Egyszerűen elfelejtettem, de remélem, hogy ez nem okoz 
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problémát. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány esetében indokoltam, hogy miért csak három évre 
javaslom a hosszabbítást, a másik esetben pedig ezt nem tettem meg. 
 
Kállay Gáborné: Az ejtőernyős egyesület az ifjúsági rendezvényeken is részt vesz. El kellene olvasni azt az 
együttműködési megállapodást, amit kötöttünk velük, mert abban részletesen fel van sorolva, hogy milyen 
vállalásokat tettek. Ha jól emlékszem, a jógatanfolyamtól kezdve nagyon sok mindent vállaltak Ferencvárosban. 
Nem tudom, hogy Alpolgármester Asszony elolvasta, vagy erre is a lábát tette.  
 
Döme Zsuzsanna: Éppen erről beszéltem, hogy szerintem nemcsak a szerződésben foglaltakat kell elolvasni. A 
múlt hétvégén - a Mikulás csomag érkezése után – ezen túl voltam. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a papíron 
leírtakat időnként nem árt a gyakorlatban is utánkövetni és meg is tekinteni, hogy az a helyiség alkalmas-e 
egyáltalán bármilyen gyerekcsoport fogadására. Voltam ott és ez nem biztos, hogy kiolvasható volt a 
szerződésből. Megnyugtatom, hogy minden szerződésben foglalt minden pontot végigolvasok, és utána 
meggyőződöm a valóságtartalmáról is, illetve hogy ez a leghatékonyabb dolog-e, amit köthettünk vele. 
 
Takács Krisztián: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben az előterjesztésben nem az ejtőernyős klubról 
van szó. 
 
Baranyi Krisztina: Bár már nincs lehetőség hozzászólásra, de természetesen megadom a szót Kállay 
Gábornénak.  
 
Kállay Gáborné: Nem ott, ahol bérlik a helyiséget, hanem az ifjúsági rendezvényekről beszéltem, amikre 
kilátogatnak. Az Ififeszt, Feri Feszt rendezvényei szabadtériek, és ott van lehetőség arra, hogy bármit 
megcsináljanak. Az egy másik történet, hogy ők mire hivatkoznak. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk először Alpolgármester Asszony módosító javaslatáról, a nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 5 évre szóló meghosszabbításáról a 224/2019. sz. előterjesztés 
I/A. határozati javaslata alapján. 
 
426/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az 
együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően - hozzájárul a Bátori Zsolt egyéni 
vállalkozó által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
szerződésének 2024. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                        

(13 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 224/2019. számú előterjesztés I/A. határozati javaslatáról. A közös 
költség változásával a bérleti díj annak megfelelően változik. 
 
Takács Krisztián: Ez úgy szól, hogy amennyiben a közös költség 30.000 Ft fölé emelkedik, akkor a bérleti díj is 
emelkedik. Ha a közös költség 35.000 forintra emelkedik, akkor a bérleti díj is ennyi lesz, de ha a közös költség 
25.000 forintról emelkedik 30.000 forintra, akkor a bérleti díj változatlan marad. 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 224/2019. számú előterjesztés I/A. 
határozati javaslatáról, kiegészítve a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2024. december 
31. napjáig szóló meghosszabbítással, a bérleti díjat 30.000 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a 
kiegészítéssel, hogy ha a közös költség 30.000 forint fölé emelkedik, akkor a bérleti díj is követi.  
 
427/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az 
együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően - hozzájárul a Bátori Zsolt egyéni 
vállalkozó által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
szerződésének 2024. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 30.000 Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a 
jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                               

(16 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 224/2019. számú előterjesztés II/A. 
határozati javaslatáról, kiegészítve a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2022. december 
31. napjáig szóló meghosszabbítással, a bérleti díjat 49.920 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a 
kiegészítéssel, hogy ha a közös költség 49.920 forint fölé emelkedik, akkor a bérleti díj is követi.  
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428/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - 
együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően - hozzájárul az Együtt a 
Daganatos Gyermekekért Alapítvány által bérelt Budapest, IX. Haller u. 26. földszint IV. sz. alatti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2022. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a 
bérleti díjat 49.920 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a 
közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének 
emelkedését követi. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének 
támogatására 
 223/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Máriusz: Szó esett már ezekről a kérésekről, illetve a környezetéről. A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság támogatta az előterjesztést. Érdemes a Képviselő-testületnek is tudni, hogy a korábbi 
gyakorlatban a középiskolák a kerületben kaptak sporteszközökre támogatást. Ennek a gyakorlata változott meg 
olyan módon, hogy kérvényezniük kell ezt az Önkormányzattól, ha jól tudom ezt jeleztük is feléjük, összesen ez a 
két intézmény tette ezt meg, ezért van itt ez a két intézmény. Bővebb felvilágosítással szolgálhat a téma múltjáról 
a jelenlévő Szilágyi Imre irodavezető úr. Ha valaki többet szeretne erről tudni, kérem, tegye fel neki a kérdést. 
 
Baranyi Krisztina: Javaslom Bizottsági Elnök Úrnak, hogy külön hívja fel az iskolák figyelmét arra, hogy van 
ilyen lehetőség, élhetnek ezzel. Gondolom, hogy minden iskola örülni fog ennek. További kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk a 223/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
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429/2019. (XII.12.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patrona 
Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai 
Református Gimnázium és Kollégium sporteszköz beszerzési kérelmét a Képviselő-testülete éves költségvetési 
rendeletében elfogadott 3413. számú Diáksport költségvetési sor terhére 2019-ben az alábbi összegekkel 
támogatja: 
 

Támogatott neve Támogatási összeg 
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 300.000,- Ft 

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 300.000,- Ft 

 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon a szükséges támogatási szerződések megkötéséről abban az esetben, amennyiben a 
támogatottak a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak. 
Határidő: döntést követő 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 
 
 
14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők 
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére 
 222/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatja. Azzal a javaslattal éltünk Polgármester Asszony, illetve Alpolgármester Asszony felé, hogy az 
Önkormányzat vezetése vizsgálja meg, hogy ki tudja-e terjeszteni az elkövetkezendő hónapokban, években a 
fiatalok – 16-25 éves korosztály – számára is az ingyen könyvtár lehetőségét, hogy ne csak a nyugdíjasok és a 
gyermekvédelemben részesülők járhassanak ingyen könyvtárba. 
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Reiner Roland: Ez konkrét módosító indítvány vagy csak egy hozzászólás volt?  
 
Torzsa Sándor: Nem módosító indítvány volt, csak egy javaslat, hogy vizsgálják meg. Nem kell róla dönteni, 
csak tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy mi hangzott el a bizottsági ülésen.  
 
Reiner Roland: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Baranyi Krisztina polgármester visszajött az ülésterembe. 
 
430/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a 222/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
megállapodás megkötéséhez. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata adott évi 
költségvetésének 3201. önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások költségvetési sorának terhére 
a 222/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában 
kötendő ellátási szerződés megkötésére 
 221/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Baranyi Krisztina: Szeretnék egy előterjesztői módosítást javasolni. Tájékoztatom Önöket, hogy a Moravcsik 
Alapítvány az előterjesztés kiküldését követően tájékoztatta Ferencváros Önkormányzatát arról, hogy 2020-tól a 
szolgáltatást 240.000 Ft/hó/8fő helyett 320.000 Ft/hó/8 fő áron tudja biztosítani. Az alapítvánnyal 2015 óta van 
ellátási szerződése Ferencváros Önkormányzatának, az alapítvány a feladatát magas színvonalon, 
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maradéktalanul ellátja. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a fentiek értelmében az 
előterjesztés 1. számú mellékletének (ellátási szerződés tervezet) 3.2 pontja az alábbira módosul: 
„3.2. Megbízó vállalja, hogy Szolgáltatást végző részére az 1.1. pontban meghatározott pszichiátriai betegek 
nappali ellátása szolgáltatás ellenértékére a betöltött férőhelyekre férőhelyenként havonta bruttó 40.000,- Ft, 
azaz negyvenezer forint, egy férőhelyre évente összesen: bruttó 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint 
szolgáltatási ellenértéket biztosít. A szolgáltatási ellenérték a betöltött férőhelyek esetében évente nem lehet több 
bruttó 3.840.000,- Ft-nál, azaz hárommillió-nyolcszáznegyvenezer forintnál.” 
Az ellátási szerződés tervezet többi része változatlan marad. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
221/2019. számú előterjesztést és az 1. számú mellékletet (ellátási szerződés tervezetet) a fenti módosítással 
szíveskedjen elfogadni. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
Polgármester Asszony módosító javaslatával együtt fogadta el. Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa. 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 221/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról, az elhangzott módosítással. 
 
431/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést köt a Moravcsik 
Alapítvánnyal a 221/2019. számú előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési fedezet biztosításáról gondoskodjon a szolgáltatási ellenérték 
megfizetése érdekében. 
Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítása  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos 
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében 
 220/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Baranyi Krisztina: Itt is szeretnék egy előterjesztői módosítást javasolni. Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata jelen szerződést határozott időre, 2021. december 31. napjáig kívánja megkötni 
Önkormányzatunkkal. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
Polgármester Asszony módosító javaslatával együtt fogadta el. 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 220/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról, az elhangzott módosítással. 
 
432/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 220/2019. számú előterjesztés módosított 1. sz. mellékletét 
képező szerződéstervezet szerinti tartalommal ellátási szerződést köt a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézményekben 5 fő szigetszentmiklósi lakóhelyű fogyatékos gyermek nappali ellátására, és felkéri a 
Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére 
 212/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 
egyhangúan támogatta. Ilyen javaslat több irányból is érkezett, külsős bizottsági tagtól, képviselőktől, 
Alpolgármester Úrtól, és ezzel biztos Te is egyetértesz, Kriszta. Kérem, szavazzák meg. 
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Reiner Roland: Ahogy látjuk magunk előtt, az első pont meg is valósult. Tudom támogatni az irányt, és 
köszönöm az előterjesztést. 
 
Baranyi Krisztina: Szerintem a plusz költség megéri a szemléletváltást.  
 
Torzsa Sándor: Szerintem ez kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés Ferencvárosnak. Komolyra fordítva a 
szót, látjuk, hogy évről-évre csökken Magyarországon azoknak a termékeknek a száma, amelyeket 
visszaváltható palackokba töltenek, ellenben a nem újrahasznosítható, nem visszaváltható palackok száma 
brutális mértékben nőtt az elmúlt évtizedekben. Az Európai Uniónak is van egy olyan célkitűzése, hogy az 
eldobható műanyagokat csökkentse. Szerintem az a helyes, ha Ferencváros Önkormányzata az önkormányzatok 
közül elsőként határozatokba foglalja, hogy nemet mondunk a PET palackokra. 
 
Gyurákovics Andrea: Tegnap is beszéltünk erről, és én készültem, egy bambis üveget hoztam magammal, 
mindenre felkészülve. Ne tudtam, hogy már üvegek lesznek kirakva. Egyet azért szeretnék kérni 
Képviselőtársamtól, hogy a Coca Colát innentől kezdve ne PET palackból igya, mint tegnap. 
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2019. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
433/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak ülésein a 
munkavédelmi folyadéknak kizárólag környezetkímélő, visszaváltható csomagolásba töltött termékekkel történő 
biztosítására készíttessen – a lehetséges megoldásokat és azok várható költségeit tartalmazó – intézkedési 
tervet, melyet terjesszen a Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert annak megvizsgálására, hogy az Önkormányzat intézményeinél és annak cégeiben a 
környezetet erősen szennyező PET palackokba töltött italok kerülnek-e biztosításra, és amennyiben a vizsgálat 
eredménye azt indokolttá teszi, javasolja az intézményvezetők, cégvezetők részére a kialakult gyakorlatnak az 1. 
pont szerinti megváltoztatását, és tájékoztassa minderről a Képviselő-testületet. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására 
 216/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 
 
Torzsa Sándor: Az előterjesztést nem mint képviselő, hanem az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottság nevében tettem. Berecz Dénes, az alapítvány kuratóriumának elnöke írásban megkereste az 
Önkormányzatot, és kérte, hogy az általa képviselt alapítvány kapja meg ezt a státuszt. Tegnap tárgyalta az 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság és támogatta. A vitában Zombory Miklós 
képviselőtársunk feltett egy fontos kérdést, ami az egyesület székhelyhasználatára vonatkozott. Ezt az alapítvány 
vezetője megnyugtatóan tisztázta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa az alapítvány közérdekűvé 
nyilvánítását. Berecz Dénest mindenki ismeri, munkássága elismerésre méltó. Bízunk abban, hogy ebben a 
formában is kiválóan tudja továbbvinni azokat az értékeket, amelyeket eddig is megtestesített a munkája során.  
 
Baranyi Krisztina: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2019. számú előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
434/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horizont 
Szociális Alapítvány (székhely: 1090 Budapest, Ráday utca 52. fszt./7., szervezet nyilvántartási száma: 01-01-
0001090) tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Jó munkát kívánok az alapítványnak! 
 
 
19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében 
 210/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egy szóbeli 
módosítás érkezett, miszerint a felsorolásba vegyük be a Gönczy Pál utcát is, ami dr. Mátyás Ferenc kérése volt. 
Ezzel a szóbeli kiegészítéssel támogattuk az előterjesztést. 
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Baranyi Krisztina: Befogadom a módosítást. Elnézést, az előterjesztő Takács Máriusz. 
 
Takács Máriusz: Természetesen befogadom a javaslatot. Ha bárki másnak van észrevétele, hogy hol van még 
csatornabűz Ferencvárosban, most tegye meg. 
 
Baranyi Krisztina: Hosszú lenne a felsorolás, megkímélem magam ettől.  
 
Torzsa Sándor: Szeretném megköszönni Takács Máriusz képviselő úrnak ezt az előterjesztést, mert az egyéni 
választókörzetemben is sok panasz érkezett a Haller utca-Mester utca sarkán található bűzre. Kérem, hogy 
mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a problémát hatékonyan tudjuk menedzselni, és támogatjuk az 
előterjesztést. 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen ezt fogom tenni. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 
210/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról, kiegészítve a Gönczy Pál utcával. 
 
435/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére tekintse át, hogy milyen 
intézkedések történtek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részéről a Haller utca-Mester 
utca kereszteződésében, a Gönczy Pál utcában, illetve az Üllői út - Ferenc krt. villamosmegállóban tapasztalható 
csatornabűz felszámolására, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet; 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel, illetve a további 
illetékes szervekkel, és kérjen tájékoztatást a probléma okáról és annak lehetséges megoldásairól; 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet a csatornabűz megszüntetésére. 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására 
 214/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő  
 
Baranyi Krisztina: Kérdezem, hogy kívánja-e az előterjesztő kiegészíteni. 
 
Jancsó Andrea: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság részletesen tárgyalta, és tegnap 
a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságban is tárgyaltuk. Úgy gondolom, hogy olyan fejlesztés lenne ez a 
Hivatal részére is, ami nagyban segíti a munkájukat. A beruházások elindítását tudjuk majd ezzel sokkal 
hatékonyabban ellenőrizni, végrehajtani, illetve a személyi és vagyonkárokat ezek után sokkal könnyebben fel 
tudjuk mérni.  
 
Takács Krisztián: Ahogy Jancsó Andrea képviselő asszony is említette, a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is tárgyalta és támogatta az előterjesztést. 
 
Baranyi Krisztina: Az irodát szeretném megkérdezni, hogy a megvalósítás 2020. december 31-i határideje 
egyeztetve lett? Elegendő egy év ennek a létrehozására?  
 
Szili Adrián: Még nem csináltunk ilyet, de elképzelhető. 
 
Baranyi Krisztina: Ha úgy tűnik, akkor legfeljebb majd menet közben módosítjuk a javaslatot. További kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 214/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
436/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő zöldfelületek 
komplex nyilvántartási rendszerének „Zöldfelületi vagyonkataszter" létrehozását szükségesnek tartja, és 2020. 
december 31-ig megvalósítja. 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott “Zöldfelületi vagyonkataszter” létrehozásához 
szükséges pénzügyi fedezetről a 2020. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon. 
Határidő: 2020. évi önkormányzati költségvetés elfogadása 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi 
munkaterve 
 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 2020. január 9-i időponttal 
kapcsolatban volt egy módosító javaslat, amit a Bizottság elfogadott. A 2020. januári képviselő-testületi ülés 
időpontját egy későbbi időpontra javasoltuk áttenni, mivel a kiküldés 2020. január 2-án teljesen lehetetlen, 
ráadásul a költségvetés I. fordulós tárgyalásának előkészítéséhez hosszabb idő szükséges. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és 
Polgármester Asszony módosító javaslatával együtt támogatta. A Bizottságunk munkája szempontjából nagyon 
fontos és előremutató javaslatok vannak benne, ezért kiemelten kérjük, hogy támogassa a Képviselő-testület is.  
 
Takács Krisztián: Tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, és 
elfogadta. Arról volt hosszabb vita, hogy számos olyan dolog van még, ami nem kerül terítékre a munkarend 
miatt a következő félévben. Főként Borbás Gabriella volt, aki emellett „kardoskodott”, és egy hosszabb 
beszélgetés zajlott. Arra a konklúzióra jutottunk, hogy most a Bizottság még új, és nagyon sok dolog a korábbi 
ügyek felülvizsgálatához kapcsolódik, így egy kicsit a múltba is kell dolgoznunk. Viszont azt sem tehetjük meg, 
hogy minden terhet a vállunkra veszünk, ezáltal túldolgozzuk magunkat, és sokkal több hibát követünk el. 
Felvetettünk több olyan ügyet, amit a későbbiekben hozzátehetünk a munkarendhez.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen én is így vagyok ezzel, de őszintén be kell látnom, hogy egy nap csak 24 
órából áll. Kihúztam egy csomó mindent, amit az első félévben szerettem volna, ha túljutunk rajta, de köszönöm a 
türelmet.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
Baranyi Krisztina: Befogadom Kállay Gáborné módosító javaslatát, és az első képviselő-testületi ülés 
időpontjára 2020. január 30. napját javaslom, ami egy csütörtöki nap. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 219/2019. számú előterjesztés normatív határozati javaslatáról, a módosításokkal. 
 
437/2019. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. év I. félévi munkatervéről 
 

2020. január 30. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 
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3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 
4./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint 
a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
6./ Javaslat a civil és egyházi szervezetek támogatásának egységesítésére 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
7./ Köztisztasági koncepció megalkotása 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 
 

2020. február 13. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 
7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

3./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 

4./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

5./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 

6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 

7./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
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8./ Javaslat a civil szervezetek támogatásának egységesítésére, döntés a civil szervezetek támogatásáról  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. 
nevelési évre 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
10./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
     Városgazdálkodási Bizottság 

 
Tájékoztatók 
 
1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2019. évi szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
3./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők 
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról a 2019. évben 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi 
szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 

5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi szakmai munkájáról 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2019. évi szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
2020. február 27. 

Közmeghallgatás 
 

2020. március 12. 
 
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
     Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
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2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3./ Gazdasági program 2020-2025  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása 

Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök 
 Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság  
 
5./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
Tájékoztatók: 
 
1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 
2019. évben végzett szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2019. évi szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 

3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai 
munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
2020. április 9. 

 
1./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 

2./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
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5./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (II. 
forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
6./ Átláthatósági rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
7./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák és a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények pedagógus-továbbképzési programjainak jóváhagyására a 2020 
– 2025. évek vonatkozásában 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
9./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2019. évi szociális 
szolgáltatásairól  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
10./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
2020. május 14. 

 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
      Városgazdálkodási Bizottság 
2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
     Városgazdálkodási Bizottság 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi I-XII. havi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló (egyfordulóban) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 
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6./ 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
  Városgazdálkodási Bizottság 

 
8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, a Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi 
költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 
 

9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
10./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
11./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása 

Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 
12./ Beszámoló a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységéről 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
13./ Roma Koncepció áttekintése, javaslat további feladatokra 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 

2020. május 28. 
 
Közmeghallgatás 
 

2020. június 11. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
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3./ Csatlakozás valamint kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
4./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 

6./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 

 Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 
7./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 
 
8./ Új Kulturális Koncepció megalkotása 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 
 
1./ önkormányzati hatósági ügyek 
 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: A 22. napirendi pontot, a 218/2019. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető állású munkavállaló) határozatlan idejű 
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munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére” című – előterjesztést visszavonom, szeretném 
levenni a napirendről, és egy későbbi képviselő-testületi ülésen szeretném majd előterjeszteni.  
Szeretném, ha minden csatornán terjesztenék Képviselő-társaim, illetve az ülést élőben vagy felvételről 
nyomonkövetők, hogy szombaton, december 14-én közmeghallgatást tart Ferencváros Képviselő-testülete. Ez 
lesz az első olyan alkalom, amikor közvetlenül lehet tőlünk kérdezni, nagy izgalommal várjuk Önöket 15.00 órától. 
Zárt ülést rendelek el. 
 
A 23. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 438-462/2019. (XII.12.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 19.03 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
Baranyi Krisztina 

polgármester 
Dr. Dombóvári Csaba 

jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
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