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2019. december 2-án 15.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, dr. Bácskai János, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó 
Andrea, Kállay Gáborné, dr. Mátyás Ferenc, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács 
Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Dombóvári Csaba jegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Czuk Dorottya, dr. Gálné Tóth Zsuzsanna, Geier Róbert, Pásztor Miklós, Somlai János, Koór Henrietta, Dr. 
Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: külsős bizottsági tagok. 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a Képviselő-testületet. Megnyitom az ülést, és 
megállapítom, hogy a Képviselő-testület 18 fővel határozatképes, az ülést 15.07 órakor megnyitom. Hiányolom a 
Ferencvárosi TV-t, nem tudom, hogy miért nincsenek itt. Napirend előtt kíván valaki hozzászólni? 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az ATV tegnap esti „Heti Napló” 
műsorában többek között arra kereste a választ, hogyan sikerült néhány kerület új polgármesterének elkezdeni a 
munkát. Működőképes-e az ellenzéki együttműködés. Az interjúban Polgármester Asszony a következőket 
mondta: „Az ülésen a tudtomon kívül láthatóan megegyezés alapján az Új Pólus frakció frakcióvezetője 
terjesztette elő a fideszes neveket is a bizottságba… olyan neveket, akik korábban például 
„kamuszerződésekkel” 80 millió forintot loptak el ebből az Önkormányzatból pár évvel ezelőtt… az engem 
támogató pártok terjesztették elő a neveket.” Az üzenet, amit a riporter úgy fordított le, hogy: „a FIDESZ és az 
ellenzéki pártok képviselői egymás között osztogatták szét a pozíciókat”, így olyan emberek is pozícióhoz 
jutottak, akik korábban „mutyikban” is érintettek voltak, arra való, hogy igazolja, Polgármester Asszony kénytelen 
„kétfrontos harcot” folytatni, „egyenlőségjelet téve” a FIDESZ és az ellenzéki összefogás képviselői között.  
Ezt a hamis látszatkeltést fontosnak tartom visszautasítani. A valóság az elhangzottakkal szemben az, hogy az 
ülés előtt - 16.43 órakor - megkapta az Új Pólus frakció a Fidesz frakcióvezető által, Somlai Jánosnak, 
Polgármester Asszony kabinetvezetőjének címzett levelet másolatban, és ez a levél tartalmazta a FIDESZ által 
bizottságokba delegált személyek nevét. Ezekről a nevekről tehát Polgármester Asszony az Új Pólussal azonos 
időben értesült. Az ülésen módosítani kellett a bizottsági tagok neveit tartalmazó előterjesztést, mivel az az 
előzetesen Polgármester Asszonnyal és kabinetfőnök úrral egyeztetettekkel és elfogadottakkal ellentétben, nem 
tartalmazta az Új Pólus frakció bizottságokba delegált számos tagjának nevét. Így például véletlenül kimaradt az 
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összes Momentum által delegált külső bizottsági tag neve az előterjesztésből. A frakciószünetet követően már 
olyan módosított listát nyújtottunk be, amely már valamennyi delegált nevét tartalmazta, legyen az civil, Új 
Pólusos, Demokrata, Polgármester Asszony által delegált személy vagy FIDESZ frakciós. Vagyis nem 
Polgármester Asszony tudtán kívüli, és nem az Új Pólus és a FIDESZ megegyezésén alapuló. 
Mi, az ellenzéki összefogás színeiben megválasztott képviselők szintén a „mutyik”, és „kamuszerződések” nélküli, 
átlátható, a kerület lakosainak érdekeit szolgáló képviselői munkára készülünk. Arra kérjük Polgármester 
Asszonyt, hogy bizalmatlanságát félretéve a további közös munka során bátran támaszkodjon az ellenzéki 
összefogás képviselőire, vegye igénybe szakértelmünket, mert ez a „kulcsa” a Ferencvárosért végzett munkánk 
eredményességének. A bizalom, az őszinteség és az igazság keresése elengedhetetlen napjainkban, ugyanúgy 
ahogy az is, hogy a problémákat külön vagy itt a testületi ülésen beszéljük meg, és ne „félinformációk” alapján, a 
valóságot „torzítva” a sajtón keresztül üzengessünk egymásnak, vádoljuk egymást hamisan. Ha valóban a 
politikai kultúraváltást „tűzzük zászlónkra”, annak nélkülözhetetlen eleme az igazság keresése, és a 
félretájékoztatás elkerülése. Különösen fontos ez egy olyan FIDESZ által teremtett politikai környezetben, 
amelyben vitatják az alapvető tényeket, megkérdőjelezik az alapigazságokat, a hazugság válik normává, az 
etikátlan viselkedést pedig figyelmen kívül hagyják vagy megjutalmazzák. Egyes szélhámosokat, csalókat, 
hazugokat ugyan elszámoltatnak, de mások viselkedésére kifogásokat, magyarázatokat találnak, a körülöttük 
lévők pedig elfordítják a fejüket, vagy akár – például jogszabályok alkotásával – megkönnyítik a helytelen 
viselkedést. James Comey, az FBI korábbi igazgatója fogalmazott úgy, hogy ha nem vagyunk alapvetően 
elkötelezve az igazság mellett – ez különösen érvényes az állami intézményekre és vezetőikre –, elvesztünk. 
Alapvető jogi elv, hogy ha az emberek nem mondanak igazat, az igazságügyi rendszer nem működik, és a 
jogállamiságon alapuló társadalom „bomlásnak indul”. Vezetői elv, hogy ha a vezetők nem mondanak igazat, 
vagy nem hajlandók meghallgatni az igazságot másoktól, akkor nem tudnak jó döntéseket hozni, ők maguk nem 
fejlődnek, és nem keltenek bizalmat követőikben. Az etikus vezetők kultúrát hozhatnak létre a szavaikkal, és ami 
még fontosabb, a cselekedeteikkel, hiszen folyamatosan górcső alatt állnak. De a tisztességtelen vezetők is 
alakíthatják a kultúrát, ha az emberek elé a tisztességtelenség, a korrupció és a csalás példáját állítják. A 
bizottságokkal kapcsolatban kettős felelősség terhel minket. Minden párt felelős, hogy olyan embereket küldjön a 
bizottságba, akik szakmai tudásuk alapján a legnagyobb segítséget képesek nyújtani a kerületnek, és hogy ezek 
az emberek megfeleljenek a tisztességesség követelményének. Mi a delegáltjaink esetében a legteljeskörűbb 
figyelemmel jártunk el. A FIDESZ felelőssége, hogy ő is így járjon el. Felelősségünk másik iránya pedig az, hogy 
ha a működés közben az derül ki, hogy a bizottságokban olyan emberek is megtalálhatóak, akik sajnos az 
alapvető erkölcsi kritériumnak nem felelnek meg, akkor őket haladéktalanul, egy esetleges büntető feljelentést a 
„nyakába akasztva”, úgy zavarjunk el a soraink közül, hogy a „lába nem éri a földet”. A korrupcióval szemben 
zéró tolerancia van, és az ellene vívott küzdelemben teljes mértékben és feltétlenül számíthat a 
közreműködésünkre, segítségünkre. 
 
Baranyi Krisztina: Egy rövid megjegyzés: nem kaptam meg a bizottsági kiosztást, az ülésen találkoztam vele 
először, amikor kiosztották, illetve Árva Péter úr ismertette. Kértem írásban a FIDESZ-t, hogy kiket, mely 
bizottságokba szeretne delegálni, illetve kiket, mely bizottságba szeretne delelgálni külsős bizottsági tagként. 
Erre nem kaptam választ a FIDESZ frakciótól, az ülésen hallottam a neveket. Valóban a FIDESZ és az ÚJ Pólus 
által delegált külsős bizottsági tagok között vannak olyanok, akiknek a bizottsági tagságával nem értek egyet, ezt 
később - Önökkel egyeztetve - közölni fogom, nyilvánosságra hozom az indokaimat is, és kezdeményezni fogom 
ezeknek a tagoknak a cseréjét.  
 
Döme Zsuzsanna: Szeretnék reagálni a múlt héten elhangzott egyik napirend előtti kérdésre, mert a mai nap is 
kaptam ezzel kapcsolatban új információkat. Kállay Gáborné képviselő asszonytól hangzott el, hogy a 
beregszászi diákok egy civil szervezet Mikulás napi ünnepségén való részvétele elé miért „gördítettem 
akadályokat”. Ez nem igazán így történt. Azóta erre írásban is adtam választ, és a ferencvárosi tévében is 
beszéltem erről. Ma is a kezembe jutott egy olyan dokumentum, ami ezt kicsit jobban megvilágítja. Szeretném az 
aggódó Képviselő Asszonyt megnyugtatni, hogy a beregszászi gyerekek programjának és Mikulás napi 
részvételének semmi akadálya nincs, a hivatalos Mikulás ünnepség keretén belül, amit a Hivatal gyermekeinek 
szervezünk. Erre fognak jönni a gyerekek, busz megy értük, és egy éjszakát itt is töltenek Ferencvárosban. Ez a 
most csütörtöki Mikulás ünnepség. Pénteken délelőtt egy másik program lesz, a várossal együttműködési 
megállapodásban lévő hoki szervezettel egyeztetve. Egy jégpályára fognak elmenni és kikapcsolódnak ezek a 
gyerekek, és utána indulnak haza. Mai nap kaptam meg hivatalosan 12.02 órakor a Ferencvárosi Úrhölgyek 
Polgári Egyesületének – ha jól tudom, Gyurákovics Andrea képviselő asszony által alapított szervezet – 
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meghívóját, amire vonatkozott Kállay képviselő asszony kérdése. Ezt a mai napon kaptam meg, de még mindig 
nem látom benne, hogy egyáltalán kik vesznek részt ezen a pénteki civil Mikuláson a Ferencvárosi 
Zeneiskolában. Azt látom, hogy a határon kívüli gyerekek megjelenésére számítanak. Természetesen, ha a 
FERUPE és a gyerekek ajándékkal készülnek a beregszászi 8 diák részvételével, nem akarom ezeket a 
gyerekeket megfosztani ettől, de úgy gondolom, hogy két Mikulás napi ünnepségen részt venni egymás után, 
nem biztos, hogy a legszuperebb élmény a diákoknak. Továbbra is az a tervem, hogy csütörtökön a hivatali 
Mikuláson vesznek részt, pénteken pedig szabadidős programot szervezünk a számukra, ami egy fillérjébe nem 
kerül a városnak. Majd áttanulmányozom ezt a meghívót, és reagálok rá hivatalosan is, illetve ha lehetőség van, 
akkor talán elmennek a gyerekek a Mikulás ünnepség végére, és átveszik ezeket az ajándékokat, hogy az 
élményeik ne legyenek kevesebbek.  
 
Dr. Bácskai János: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon el vagyok keseredve újfent és megint, hiszen jól látható a 
mai ülés szervezéséből és levezetéséből, hogy a jelenlegi irányítás nem tiszteli sem az SzMSz-t – lásd egy 
meghívón teljesen SzMSz- és rendeletellenesen szerepel Ferencváros logója, hacsak ez nem az új logó, amit 
tőlünk függetlenül vagy tudtunk nélkül, illetve más pártok tudta nélkül hoztak létre –, a tények sem nagyon 
zavarják a hozzászólókat. Majd az utánam következők ezt el fogják mondani. Igazából én is készültem napirend 
előtti felszólalással, de csak a nagy nyilvánosság előtt vagyok hajlandó megtenni… 
 
Baranyi Krisztina: Van rá lehetősége, Polgármester Úr, mert élőben közvetítjük az ülést. Miután a Ferencvárosi 
TV a zárt napirendi pontok miatt nem jött el, így a ferencvárosi facebook oldalon élőben közvetítjük az ülést. Csak 
nyugodtan, ne tartsa vissza magát a napirend előtti felszólalástól! 
 
Dr. Bácskai János: Még egyszer köszönöm a szót. Azt sem tartom méltónak, hogy az esküt tevő leendő 
bizottsági tagok a nyilvánosság kizárásával fogják ezt megtenni. Javaslom, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen kerüljön erre sor.  
 
Baranyi Krisztina: Még egyszer: mivel nyilvános, és közvetítjük az ülést, ezért nem fognak a nyilvánosság 
kizárásával esküt tenni. Önnek kilenc éve lett volna arra, hogy a bizottsági és képviselő-testületi üléseket élőben 
közvetíthesse akár a ferencvárosi tévé, akár bárki más. Természetesen ezt nem tette meg, úgy féltek a 
nyilvánosságtól, mint „ördög a tömjénfüsttől”, és most rajtunk kéri számon, ez enyhén szólva nevetséges. 
 
Takács Krisztián: Leesett az első hó, és szokásához híven gyakorlatilag teljes sokként érintette az egész várost, 
a közlekedést és a közterület-fenntartást is. Szomorúan láttam, hogy ez ugyanúgy van, ahogy tavaly. Az 
különbözteti meg az önkormányzati kézben, illetve a magánkézben lévő utcát, járdát, hogy le van takarítva vagy 
sem. Ahol havas, ott tudhatjuk, hogy az önkormányzati. Mi az oka annak, hogy nem sikerült ezt a helyzetet még 
tisztázni? A Képviselő-testület miben segíthet addig, amíg rendesen elkezdődne a közterület-fenntartó cégnek a 
működése, mivel ez nem egy ad hoc esemény?  
A másik dolog, hogy egy képviselő-testületi ülésen vagyunk, és tök mindegy, hogy valaki mennyire nem ért egyet 
azzal, amit mondanak, kérek mindenkit – ahogy Mátyás Ferenc tette a múlt ülésen -, hogy tiszteljük meg egymást 
azzal, hogy nem szólunk bele abba, amit a másik mond. Ha valaki beszél, azt hagyjuk beszélni, és utána lehet 
reflektálni.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr felvetésére, hogy miért nem tudjuk kezelni a hóhelyzetet: én is nagyon kíváncsi 
vagyok rá, hiszen az ezzel megbízott cégnek majdnem fél milliárd forintot fizettünk erre az évre. Úgy látszik, hogy 
az ezt a céget vezető Sebők Endre igazgató úrnak teljesen mindegy a vezetés „színezete”, a munkáját ugyanúgy 
nem látja el, mint eddig, ezért felelősségre fogjuk vonni.  
 
Kállay Gáborné: Alpolgármester Asszony hozzászólására szeretnék reflektálni. Egyrészt szeretném elmondani, 
hogy megnéztem én is a ferencvárosi tévében ezt a riportot, ami Önnel készült, és reagált a felvetésemre. 
Szeretném pontosítani, hogy ez az egyesület nem két éve, hanem hetedik éve rendezi meg ezt a ferencvárosi 
Mikulást, ami a ferencvárosi gyerekek számára jelent egy jótékonysági lehetőséget Advent idején, a karácsonyi 
előkészületben. Nagyon örülök, hogy – ahogy Alpolgármester Asszony elmondta – jönnek a beregszászi srácok, 
és „szuperül” fogják érezni magukat. Szeretném jelezni, hogy ez nem kifejezetten a beregszászi srácokról szól - 
akik egyébként nemcsak srácok, hanem fiúk és lányok, tehát gyerekek fognak érkezni, egy delegáció -, hanem a 
ferencvárosi diákokról. Arról a ferencvárosi - közel háromszáz - alsó tagozatos diákról, akik megjelennek ezen a 
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Mikulás ünnepségen, és elhozzák azokat a bizonyos könyveket, amiket ajándékba szánnak a beregszászi 
gyerekeknek. Ez egy nagyon szép gesztus a ferencvárosi diákok részéről, kár lenne őket megfosztani attól, hogy 
kapcsolatot teremthessenek a határon túli gyerekekkel. Az elmúlt alkalommal arról volt szó, hogy 9.00 órakor kell 
beszállni a buszba és visszamenniük, örülök neki, hogy ha ez már nem így van, de ezek szerint a 11.00 órakor 
kezdődő Mikulás ünnepségen, amin a ferencvárosi gyerekek vesznek részt, erre nem lesz alkalom. Ezt nagyon 
szomorúan hallom. Azt gondolom, hogy ha Alpolgármester Asszonyt ez a dolog érdekelte volna, akkor a 
ferencvárosi honlapon mind a hét alkalmat megtalálta volna, ahol beszámoló van erről az ünnepségről. Sajnálom 
a ferencvárosi és a beregszászi gyerekeket is, hogy megfosztjuk őket ettől a találkozástól.  
 
Baranyi Krisztina: Megadom a szót Döme Zsuzsannának. 
 
Dr. Bácskai János: Milyen jogcímen? 
 
Baranyi Krisztina: Olyan jogcímen, hogy szót kért. Értem, hogy Önök az SzMSz-t tekintik „mindenek felett”, én 
viszont azt tekintem, hogy aki szólni szeretne, az szólhasson. Tudom, hogy az Ön polgármestersége ideje alatt 
sokszor gyakorolta, hogy belém vagy másba „fojtotta a szót”, de én ezzel az eszközzel nem fogok élni.  
 
Dr. Bácskai János képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Baranyi Krisztina: Viszontlátásra, Polgármester Úr! 
 
Döme Zsuzsanna: Még egyszer mondom, nem fogom őket megfosztani ettől az élménytől. Egyeztetünk, de ma 
12.00 órakor kaptam meg azt a hivatalos programot, amiből még mindig nem derül ki, hogy a FERUPE Mikuláson 
kik azok a gyerekek, akik részt vesznek a beregszásziakon kívül. Meg fogjuk nézni, és ha olyan, akkor adok 
lehetőséget a találkozásra. Nem az a cél, hogy bárki kevesebb legyen egy élménnyel.  
Nagyon sajnálom, hogy Bácskai képviselő úr elhagyta a termet, mert hozzá szerettem volna fordulni. Az előző 
alkalommal feltett egy olyan kérdést, amin mi nagyon sokat „rágódtunk” a szakértőinkkel: „Oximoron-e az 
anarchoszindikalizmus?” Szellemfilozófiai kérdés volt. A rövid válaszunk az - és tényleg nagyon sokat 
„rágódtunk” ezen a kérdésen -, hogy nem. Kicsit hosszabban is szeretnék válaszolni, hiszen azért felmerült 
bennünk, hogy az anarchoszindikalizmus, a dadaizmus, a passzivizmus, és ennek a ferencvárosi polgárokat 
érintő vetülete mennyiben érdekli valójában Polgármester Urat, és milyen szintű választ vár tőlem. További 
kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban, nem tudjuk például, hogy nem arra gondolt-e, hogy tautológia, tehát 
biztos oximoronról van-e szó. Valószínűleg egy értelmes vitánál az az első, hogy a fogalmakat megpróbáljuk 
tisztázni, remélem, erre majd később lehetőségünk lesz. Még az is felmerült bennem, hogy azzal, hogy az 
anarchizmus mindent akar, az anarchoszindikalizmus nyilván a mindennél többet akar. Bácskai képviselő úr 
azzal, hogy ezt a kérdést itt a Képviselő-testületen feltette nekem, nem lehet-e, hogy több mindent és kevesebb 
semmit akar, amit mi üdvözölnénk. Személy szerint én nagyon örülnék, ha erről lenne szó. Egy kérdést szeretnék 
neki feltenni – remélem, hogy az élő közvetítésen keresztül el is jut hozzá -: vajon a nemzeti együttműködés 
rendszere oximoron-e? Ugyanis a nemzet és az együttműködés jelen álláspontom szerint magába foglalja a 
rendszert. Ha még jobban belenézünk, akkor a nemzet „alapból” jelent együttműködést is és rendszert is. 
Remélem, hogy ennek a kérdésnek is egyszer a végére tudunk jutni. 
 
Gyurákovics Andrea: Arra felhívnám Baranyi Krisztina figyelmét, hogy a múltkori képviselő-testületi ülésen 
elfogadtunk egy SzMSz-t. Azért annak alapján haladjon egy képviselő-testületi ülés, mert az a fő irányadó elv. 
Teljesen igaza van dr. Mátyás Ferenc képviselőtársamnak a napirend előtti felszólalásában, és arra szeretném 
kérni Baranyi Krisztinát, hogy hozza nyilvánosságra azt az email-t, amiben konkrétan meghatározza és hivatkozik 
arra, hogy a FIDESZ frakciónak kellene a konkrét bizottsági helyeket meghatározni. Azzal szemben, amit Ön állít, 
csak az van felsorolva, hogy milyen bizottságok lesznek, de – amit a képviselő-testületi ülésen is jeleztem – a 
bizottsági tagságokról úgy tudunk dönteni, ha konkrét helyekről tudunk beszélni, tehát „számosítva” vannak a 
helyek. Az nem elég, hogy felsorolja az email-ben, hogy milyen bizottságok vannak, de azt nem tudom, hogy 
hány főről van szó, és külsős vagy belső bizottsági helyet jelent. Ezt jeleztem a múltkor is, mert nem volt 
egyértelmű az email-ből. November 25-én volt a képviselő-testületi ülés, 24-én fél tizenkettőkor kaptuk meg ezt 
az email-t, tehát elég rövid határidővel. Többek között arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy még mindig 
várjuk azt a jegyzőkönyvet, amikor a FIDESZ frakcióval egyeztetésre került előzetesen a bizottsági helyek 
elosztása, mert a mai napig nem kaptuk meg. Az ott tett ígéret pénteken volt, egy hét, azután 15 nap volt a 
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határidő, lassan kifut a Hivatal a határidőből. Nem kaptam meg, mint frakcióvezető sem ezt a jegyzőkönyvet. Arra 
szeretnék kérni mindenkit, hogy az igazságnak megfelelően, a valóságot próbálja elmondani, és nem arról 
beszélni, ami a víziója.  
 
Baranyi Krisztina: Gyurákovics Andrea kívánsága azonnal teljesül, az email-t immáron nyilvánosságra hozom. 
November 24. 11.31 óra:  
„Tisztelt frakcióvezető asszony, 
 
mint azt a SZMSZ módosításról szóló korábban kiküldött előterjesztésben is megtalálhatja, a Polgármester 8 
önkormányzati bizottság felállítását kezdeményezi. 
Ezek: (1) Házbizottság, (2) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, (3) Egészségügyi, Szociális, Sport, ifjúsági és Civil 
Bizottság, (4), Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi, (5), Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (6) 
Városgazdálkodási Bizottság, (7) Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Innovációs Bizottság, (8) József Attila-
lakótelep Részönkormányzat. 
Kérem, hogy a válaszlevelében jelezze, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői közül ki melyik bizottság(ok) 
munkáiban szeretne résztvenni, továbbá, hogy frakciójuk kit melyik bizottság külső tagjának szeretne jelölni. 
Kérem továbbá, ugyancsak jelezze, hogy kiket javasolnak megválasztani az önkormányzat tulajdonába álló 
cégek felügyelő bizottságaiba, illetve a FEV IX. Zrt. igazgatóságába. Szeretném tájékoztatni, hogy a 
demokratikus oldal képviselői között konszenzus van az ügyben, hogy az összesen négy felügyelő bizottságba 
és a FEV IX. Zrt. igazgatóságába a FIDESZ-KDNP frakció egy-egy delegáltjának megválasztását támogassák. 
 
Üdvözlettel: 
Somlai János 
kabinetvezető 
 
Ps. A levelet a polgármester asszony, Árva Péter az Új Pólus és Torzsa Sándor a Demokraták frakcióinak vezetői 
is megkapják.” 
 
Íme a levél, ami alátámasztja azt, amit mondtam. Elmondtam az előző képviselő-testületi ülésen, hogy a FIDESZ-
nek mit javasoltam a „leüléskor”. Teljesült Képviselő Asszony kívánsága, nyilvános az email. 
 
Torzsa Sándor: Az előző ciklusban a FIDESZ olyan működést alakított ki ebben az Önkormányzatban, hogy 
tízmilliónyi közpénzek kerültek úgy elköltésre, olyan rendszerekbe, amik teljesen átláthatatlanok és 
ellenőrizhetetlenek voltak. Nem láthattuk át, hogyan kerülnek a vezetők kinevezésre, nem olvashattuk a 
beszámolókat évről-évre, hogyan működnek ezek az intézmények. Ez alól a Ferencváros újság sem volt kivétel 
az elmúlt években. Polgármester Asszonynak ez „nehéz örökség”, hiszen ezt az átláthatatlan rendszert kell 
működtetnie. Gyakorlat volt a FIDESZ alatt, és mivel ez az örökség, most is azt látjuk, hogy új főszerkesztője van 
Ferencváros újságnak. Jó lenne tudni, hogy milyen megbízással lett a Ferencváros újság főszerkesztője. 
Pontosan tudom, hogy Polgármester Asszony elkötelezett az átláthatóság, transzparencia mellett, hogy ezek az 
intézmények úgy kerüljenek átalakításra, hogy mindenki számára világos legyen, a vezetők ne kinevezettek 
legyenek, hanem pályázat útján, transzparens módon kerüljenek kinevezésre. Ebben az elkötelezett 
szándékában természetesen számíthat Polgármester Asszony a Demokraták frakciójára is, és bízunk benne, 
hogy az újság átalakítása – minden más intézmény mellett – előbb-utóbb el tud kezdődni, és rá tud lépni arra az 
útra, ami méltó egy közszolgálati médiumhoz, aminek felelős vezetője, főszerkesztője van. 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm, bízhat benne, Képviselő Úr. 
 
Árva Péter: Csak „kapkodom a fejem”, hogy mi volt az elmúlt időben. A végén próbáltam szót kérni, mert közös 
ügyünk van, ami egy jó hír. Azt az örvendetes hírt szeretném megosztani az összes képviselőtársammal és a 
nyilvánossággal, hogy van egy komoly fejlesztési projekt, ami remélhetőleg a kerületben hamarosan megvalósul. 
Ezt ismerik Képviselőtársaim, mert tárgyalták a 2-es villamos rekonstrukciója projektjének keretében, ami sajnos 
nem fog megvalósulni a közeljövőben. Viszont ez a kis része leválasztásra került, és jelenlegi információink 
szerint ez a héten közbeszerzésre fog kerülni. Ez a „Haller utcai deltavágány” néven futó projekt, ami azt jelenti, 
hogy ha villamossal közlekedünk a Haller utcában, akkor ez a vágány lehetőséget teremtene, hogy jobbra 
kanyarodva, észak felé folytassa a villamos az utat. Ez nem tűnik nagy dolognak, hiszen 40 méter 
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villamosvágányról beszélünk csak, de ha belegondolunk, hogy 2020-ban fog kezdődni a 3-as metró középső 
szakaszának a rekonstrukciója, és elképzeljük magunk elé Ferencváros térképét, azt látjuk, hogy a Nagyvárad 
téren fel tudunk szállni egy villamosra, amivel végig tudunk menni a Haller utcában és utána a Soroksári úton 
észak felé tudjuk folytatni az utunkat. Hirtelen ez a 40 méter vágány nagyon fontos lesz az összes budapesti 
közlekedésben résztvevő számára, mert ez a fejlesztés azt teszi lehetővé, hogy a 3-as metró középső 
szakaszának - a Nagyvárad tér - Lehel tér közötti szakasz - felújítása során, átszállás nélkül jussunk el a 
Nagyvárad térről a Boráros térre, a Fővám térre a 4-es metróhoz, a Kossuth térre a 2-es metróhoz. Nagyon 
fontos beruházás fog megvalósulni a reményeim szerint. Az az információnk, hogy a közbeszerzés a héten 
megkezdődik, és kis szerencsével készen lesz addigra, mire a metrófelújítás megkezdődik. Szeretném 
megköszönni Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes úrnak és csapatának, hogy segítettek „megtolni” ezt a 
projektet, mert komoly veszélyben volt, hogy nem kerül közbeszerzésre.  
 
Gyurákovics Andrea: Még egyszer: hiába olvasta fel a levelet, mert ebben a levélben, továbbra sem 
egyértelmű, hogy a FIDESZ frakció részére mennyi külsős, belső bizottsági helyet szánt az előterjesztés alapján, 
ezért erre nem lehetett válaszolni. A következő levelet november 25-én 13.21 órakor kaptam meg, ahol a 
felügyelőbizottsági tagokról volt szó. A levélben fel vannak sorolva nevek, és kérik, hogy nevezzük meg mely 
bizottságokba, igazgatóságokba kívánunk delegálni valakit. Erre a levélre válaszoltunk még aznap, bár 
elhangzott, hogy nem válaszoltunk. Ha konkrétumokkal keresnek meg, akkor a döntést is meg tudjuk hozni. Ha a 
levél nem egyértelműen, a választási eredménynek megfelelően írja, hogy milyen és hány helyről van szó, akkor 
nem lehet döntést hozni.  
A FERUPE-t nem én alapítottam, hanem többen hoztuk létre 2011-ben, akik a mai napig tagjai vagyunk ennek az 
egyesületnek, ez nem titok. Ahogy annak idején Baranyi Krisztina a Kulcs Egyesület elnöke volt, most tagja. 
Nincs ebben semmi „ördögtől való” dolog, amit egyébként, mint hibát fel lehetne róni. Nagyon szép és 
hagyományteremtő, amit csinálunk a Mikulás napi ünnepségen. Ha Döme Zsuzsanna előzetesen nem „kerek 
perec” elutasítja, hogy ezen a gyerekek részt vegyenek, akkor természetesen kapott volna erről időben meghívót. 
 
Baranyi Krisztina: Gyurákovics képviselő asszony tagja, jó darabig elnöke, most újra tagja a Ferencvárosi 
Úrhölgyek Polgári Egyesületének. A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete és a Kulcs Egyesület között az a 
jelentős különbség van, hogy a FERUPE hosszú évek óta sok-sok millió közpénzt kapott az Önkormányzattól a 
programjaira. Egyébként valóban ez is és az is civil szervezet. Az egyik egy önkormányzati, „FIDESZ kivételezett” 
szervezet, még csak pályáznia sem kellett, az Önkormányzat szerződést kötött a FERUPE-vel, nem úgy, mint 
más civil szervezetek, akiknek pályázniuk kellett a támogatásra. Szerződésben évente több millió forintot adtak a 
FERUPE-nak a mi pénzünkből.  
 
Kállay Gáborné: Szeretném jelezni, hogy nagyon sok civil szervezet működik Ferencvárosban, ezek közül az 
egyik valóban a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete, akivel közszolgáltatási szerződése van az 
Önkormányzatnak. Ennek keretében kulturális és szociális rendezvényeket, különböző programokat szerveznek. 
Nagyon sok egyesület működik Ferencvárosban, akiket különböző módon támogat az Önkormányzat, többek 
között olyan módon, hogy helyiséget biztosít szinte ingyen – a közös költség fejében –, és ha ezeket a 
helyiségeket át akarjuk számolni, mekkora pénzről beszélünk, akkor ezek sokkal jelentősebbek évente, mint 
amekkora összegből a Ferencvárosi Úrhölgyek polgármesteri… bocsánat Polgári Egyesülete működik. 
 
Baranyi Krisztina: Igen, „Freud megszólalt”. Van még olyan más egyesület is, amit támogatunk, és szintén 
fideszes képviselő, frakcióvezető a tagja, elnöke volt?  
 
Kállay Gáborné: Tudomásom szerint ilyen nincs. 
 
Baranyi Krisztina: A napirenddel kapcsolatban van kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat 
elfogadásáról. 
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377/2019. (XII.2.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

204/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

205/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 
3./ Önkormányzati hatósági ügyek 

206/2019., 206/2-20/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 1 tartózkodás) 
Kállay Gáborné képviselő nem szavazott. 

A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina    igen 
Reiner Roland    igen 
Árva Péter   igen 
Dr. Bácskai János  távol 
Csóti Zsombor   igen 
Deutsch László   igen 
Gyurákovics Andrea  igen 
Hidasi Gyula   igen 
Jancsó Andrea   igen 
Kállay Gáborné   nem szavazott 
Dr. Mátyás Ferenc  igen 
Sajó Ákos   tartózkodott 
Szilágyi Zsolt   igen 
Takács Krisztián   igen 
Takács Máriusz   igen 
Takács Zoltán   igen 
Torzsa Sándor   igen 
Zombory Miklós    igen 
 
Baranyi Krisztina: Az előző képviselő-testületi ülésen megválasztott külső bizottsági tagok nem mindegyike volt 
jelen az ülésen. Kérem azokat, akik most eljöttek, és esküt fognak tenni, hogy fáradjanak ki. Kérem, hogy 
mondják utánam az eskü szövegét. 
 
NEM ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ESKÜTÉTELE 
 
Eskütevők: „Én, (…) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten engem úgy segéljen!)” 
 
Baranyi Krisztina: Nagyon jó munkát kívánok mindannyiuknak! 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
Baranyi Krisztina: Zárt ülést rendelek el. 
 
 
1./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

204/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
378/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben 
a „Ferencváros Díszpolgára” címet Závada Pál János részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

205/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
379/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben 
a „Pro Urbe Ferencváros” díjat Ladik Katalin részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
380/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben 
a „Pro Urbe Ferencváros” díjat a Kiserdővédők Közössége részére adományozza. 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
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A 3. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 381-400/2019. (XII.2.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.04 órakor bezárom.  
. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Baranyi Krisztina 

polgármester 
Dr. Dombóvári Csaba  

jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


