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2019. december 11-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Szilágyi Zsolt elnök, 
 Csóti Zsombor, 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Cseri Balázs, 
 Cserép Mihály Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor, 
 Tóth-Süveg Anna tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szili Adrián irodavezető, dr. Riskó György irodavezető, dr. 
Bánfi Réka irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, 
dr. Világos István csoportvezető, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Koór Henrietta 
csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Karas János – IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, Sebők Endre – FESZOFE 
Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Mátyás Evelyn és 
Berzsák Zoltán - Dunamelléki Református Egyházkerület képviselői. 
 
Szilágyi Zsolt: Üdvözlök mindenkit a Városgazdálkodási Bizottság 2019. december 11-i rendes ülésén. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a meghívott vendégekre tekintettel a 
Bizottság a 227/2019. sz. – ”Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, 
Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztést 1. napirendi pontként 
tárgyalja. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi 
javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 24/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 
hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban 
 227/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 
 Sz-358/2019, Sz-358/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök 
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3./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

207/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ 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 
 
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására 
 228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve 
 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
8./ A BKV Zrt. Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín területre forgalmirend változással járó munkaterület 
kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-349/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 
36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban 
 227/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Mátyás Evelyn: Köszönjük a lehetőséget. A Dunamelléki Református Egyházkerülettől jöttünk, én vagyok a 
projektvezető, Berzsák Zoltán a vezető tervező. A tegnapi bizottsági ülésen is tartottunk már egy előadást a 
Ráday kollégiumban keletkezett tűzeset kapcsán, ami leégett, mint Önök előtt is ismeretes. Január 23-án tűz 
keletkezett és megsemmisült a két felső szint. Ennek kapcsán előkészítettük a munkát, megvizsgáltuk szakértői 
véleményeket kértünk be és kiderült, hogy menthetetlen az épület, le kell bontani. A technológiáról és az 
építkezésről majd a kollégám részletesen beszámol. A közterület-foglalással kapcsolatosan benyújtottunk egy 
kérelmet, miszerint szeretnénk a közterület-használati díj mérséklését, lehetőség szerint eltörlését. Eddig is 
jelentős költségeink voltak az épület kármentesítésével. A Ráday utca 28. szám alatti épületben öt intézmény 
dolgozott, akiket haladéktalanul ki kellett költöztetnünk és a tevékenységüket itt-ott elhelyezve a városban, 
megoldani. Ez közel 400 embert érintett. Mindaddig, amíg ezt az épületet ismét birtokba nem tudjuk venni, 
jelentős költségeink vannak. Egy rövid prezentációval készültünk. Bemutatnánk pár képen, hogy mi történt, mi 
volt a korábbi koncepció és hogyan szeretnénk ezt a jövőben megoldani. Kiemelten foglalkozunk a fák 
kérdésével is, mert látni fogják a fotókon, hogy nagyon közel van több fa is az épülethez. Több, mint 
háromnegyed éve foglalkozunk ezzel a munkával, alaposan körbejártuk, felmértük és elmondjuk Önöknek az 
elképzeléseinket. Hálásak vagyunk azért, hogy a rendőrségi fórumon jelen lehettünk és a bűnmegelőzést 
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meghallgathattuk, ugyanis ezzel az építkezéssel pont ez a célunk, hogy megnyissuk a Markusovszky térre az 
épületet, hogy ami ott történt, ne fordulhasson elő még egyszer. Átadom a szót Berzsák Zoltán vezető 
tervezőnek. 
 
Deutsch László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Berzsák Zoltán: Szeretettel köszöntök minden bizottsági tagot és résztvevőt! Nagyon röviden szeretném 
ismertetni az épületben - a január 23-i tűzeset - keletkezett károk utáni állapotot, illetve hogy milyen átalakítást 
tervezünk itt.  Az épület történetéről annyit, hogy nagyon régóta része Ferencvárosnak ez az épület. Az 1700-as 
évek végén épült, kaszárnya céljára, aminek nem szolgált sosem, hanem a dohánygyár költözött be. Az 
épülettömb akkor kiért egészen az Üllői útig. Az 1800-as évek végén vásárolta meg a Református Egyházkerület 
azzal a szándékkal, hogy a felvásárolt Ráday gyűjteményt itt helyezze el és a teológiát itt indítsa be. Az 1910-es 
átalakítás óta itt működik a magyarországi legnagyobb református teológiai képzés a mai napig, illetve most 
ideiglenesen nem ebben az épületben. Ennek a képzésnek része, hogy a diákok 6 évig bentlakók. Az oktatás és 
a kollégiumi elszállásolás egy helyen történik. Ebben az épületben működik továbbá a Ráday gyűjtemény, a 
Ráday könyvtár, a Biblia múzeum, a református Püspöki Hivatal intézménye, illetve a Hittudományi Kar és a 
Ráday kollégium, amely sajnálatos módon kiégett. Az épületnek csatlakozása van a Ráday utcával, a Köztelek 
utcával és a Markusovszky térrel, illetve egy kis szakaszon a Biblia utcával. Ebben az épülettömbben keletkezett 
a tűz a kollégiumban, ami a Markusovszky tér felé néz. Ez az épületrész, ahol a kollégium helyezkedik el, az 
1980-as években épült alagútzsalus technológiával, monolit vasbeton vázas szerkezetű épület, aminek a bontása 
rettentő bonyolult történet. Nem bontható egyszerű eszközökkel, két mód van az épület bontására, az egyik a 
robbantás, amit ilyen helyen nem szoktak alkalmazni, a másik a nagygépes bontás. Egy nagygépes bontógép 
5x10 méteres, iszonyatos nagyságú gép, aminek ide kell jutni és végig kell „harapdálnia” az épületet. 
Kidolgoztunk egy technológiát arra, hogy a lehető legkisebb legyen a por és egyéb szennyeződés, illetve, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető legyen ennek az épületnek a bontása. Nem itt lesz a betonelemek 
darabolása, hanem a bontócég telephelyén, tehát innen nagyelemekben viszik a betont. Az épületen elég nagy 
„csonkítás” ment végbe, hiányzik több eleme. A Ráday utcai és Köztelek utcai szárnynak egy új párkányzata van, 
lebontották az épület timpanonját, egy új tetővel fedték le az épületet, amely borzasztó állapotban van. A 
felújítását pont a tüzet megelőzően terveztük, és nagyon megdöbbentünk, amikor a tűz kiütött az épületben. 
Lehet látni, hogy az épülethez milyen közel helyezkednek el egyes fák. Az előző előadásban hallhattuk, hogy az 
építészeti elemekkel mennyit lehet a biztonságon javítani. Ezt is vizsgáltuk korábban, hogy épületpszichológiai 
szempontból rettentően kedvező terület volt, ami a tűzhöz is vezetett, hogy nagyon zárt hátfalát adta ennek a 
térnek az épület. Látszik a graffitikből és hogy folyamatosan laknak itt hajléktalanok. Sajnos nagyobb észrevétel 
nélkül végbemehetett így ez a szándékos gyújtogatás is. Felmértük a növényállományt, körbejártunk minden 
megoldást, hogy lehetne megmenteni a fákat, mert mi is nagyon szeretnénk. Erre készítettünk mindenféle tervet, 
konstrukciót, hogy merről lehet az épületet bontani, hogyan lehet a legkisebb veszteséggel bejuttatni a 
bontógépet. Minden érintettel igyekeztünk tárgyalni a városüzemeltetés részéről is. Arra jutottunk, hogy az épület 
közelsége miatt néhány fa nem tud sérülésmentességet élvezni, mert ha megnézik, olyan közel van az egyik fa, 
hogy már ki is hajlott. A bontás és az építés során nem fog tudni a gyökere megmaradni. Sem géppel nem férünk 
oda, amivel ki lehetne emelni, sem egyéb módot nem tudunk. Ebből szerencsére nincs túl sok. Látható, hogy ez 
a faállomány nem 100%-os állapotú. A legszebb gesztenyefának is látszik a komoly károsodása és a sarkon van 
egy bálványfa, ami invazív típus, de valamiért védetté van itt nyilvánítva. A belső udvaron is nagyon fa található, 
amiknek a megőrzését szintén a terveinkben szerepeltetjük. Ez a nagyon nagy felületű, burkolt teret – ami bent 
van – mérsékeljük, 80%-ban fel is számolnánk és itt is zöldfelületet alakítanánk ki. Olyan magas hőmérséklet 
keletkezett az égés során, hogy az acélszerkezet egy része elpattant, deformálódott, az üveg megolvadt, kiégtek 
a folyosók. A 80-as évek tűzvédelmi szabványnak megfelelően épült épületrész, amely a mai biztonsági 
igényeket nem tudja kielégíteni. A Köztelek utcai szárny folyosójára is átterjedt a tűz. Azóta az épület 
kármentesítése folyamatosan zajlik, az intézményeket kitelepítették. Mindenhol nagyon magas költségekkel 
sikerült elhelyeznünk a nagyon értékes könyvállományt. Egy ideiglenesen új helyen működik a teológia és a 
fiatalok, akiknek a bentlakásos képzés lenne ideális oktatási keret, most szanaszét laknak a városban. A 
kollégium teljes épületének a bontását tervezzük. Két egymástól teljesen független szakértői véleményt kértünk 
be, mind a kettő azt állapította meg, hogy az épületben olyan károsodás következett be, hogy a felső két szint 
életveszélyes állapotba került és azért lehet még ott alkalomszerűen járni, mert annyi plusz van még a 
szerkezetben, hogy kibírja. 1000 fok körüli hőmérséklet volt az épületben. A Köztelek utca és a Ráday utca felőli 
oldalon az épület tetőszerkezetének az átalakítását – amit eredetileg is terveztünk – valósítanánk meg. A csúnya 
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belső lépcsőházat és a közlekedő teret lebontanánk. Az udvaron elhelyezett gépkocsikat egy egyszintes 
teremgarázsba képzeljük elhelyezni, lehet látni, hogy a telken addig bontottuk ki a teret, amíg az ott lévő fák 
túlnyomó részét meg tudjuk őrizni. Azokat a problémákat, amiket az épület eddigi működése miatt el kellett 
szenvedni, újra szeretnénk gondolni, és egy új, korszerű létesítményt létrehozni. Alapvető eleme az, hogy az 
épület eddigi egy bejárata helyett két bejáratát tervezzük, mert most csak a Ráday utcáról nyílik. Terveink szerint 
szeretnénk az épületet teljes egészében kinyitni a Markusovszky térre. Itt tervezzük az épület oktatási részének, 
a Hittudományi Karnak, a Ráday könyvtárnak és a kollégiumnak a főbejáratát, és a Ráday utcából pedig a Biblia 
múzeum, a Ráday gyűjtemény és a Püspöki Hivatal bejárata lesz található. Természetesen az épületben lesz 
átjárási lehetőség, amit dedikált kártyákkal lehet megtenni az erre illetékeseknek. Az volt az elképzelésünk, hogy 
a teret bevonjuk az épületbe és az épületet is megnyissuk a tér felé, aminek több előnye is van. Az egyik az, 
hogy az épület nem egy „elefántcsonttoronyként” fog itt állni, hanem egy teljesen átjárható, transzparens 
épületként, ahova be lehet jönni. Úgy is alakítottuk ki az alsó szintjét. A belső kertet és a Markusovszky teret egy 
szintre hoztuk és az átjárhatóság révén parkká tettük. Ez a mi elképzelésünk a térről, de szeretnénk egy 
hosszabb konzultációt tartani a kerület vezetőségével, illetve az arra illetékesekkel. Azt a területet, amihez a 
közterület-foglalást kértük, nemcsak az eredeti állapotában állítanánk vissza, hanem egy parkként szeretnénk 
kialakítani, ami mindenki megelégedésére szolgálhat. Visszaállítottuk a tervben a futballpályát is, csak 
elfordítottuk egy olyan irányba, ami kevésbé zavaró az épület használatában. A teremgarázs megközelítését a 
Biblia utca felől biztosítjuk, hogy egyetlen gépkocsi parkolónak sem kellett a megszűntetését kérnünk. A 
közlekedéstervező kollégák ügyesen meg tudták oldani, és már engedélyeztetés alatt állnak. Az épület kap egy új 
tetőt és egy park fog bent kialakulni. Itt is kialakítottunk néhány parkolóhelyet, de ezek nem általános parkolásra 
szolgálnak, hanem árufeltöltésre, áruszállításra vagy az esetleges havária esetekre. A szomszédos épület teljes 
egészében alá van picézve. Itt található egy 33 gépkocsi befogadására képes teremgarázs, illetve a könyvtárnak 
az a tömörraktára, ami biztosítja a leégett épületben történő raktározás hiányát, ami egy liftes kapcsolatban lesz 
összekötve a korszerűbbé tett könyvtárral. A többi részen működik a Biblia múzeum és az ahhoz tartozó 
előadótermek, amik mindenki számára nyitottak lesznek. A Ráday utcai bejárattól lehet megközelíteni a 
kiállítótereket, illetve a Püspöki Hivatal, ami az emeleten található. Itt a park látható, amiben kerékpártárolókat is 
elhelyeztünk, sokkal nagyobb zöldfelületen. Igyekszünk a Markusovszky téren is a legtöbb zöldfelületet 
visszaadni, és a fapótlást, ami az esetleges fák kivétele esetén szükséges. A nyitott földszinti térben egy kávézó, 
étterem és egy előtér lesz, ahonnan a könyvtárat lehet majd megközelíteni, illetve a Hittudományi Kar épületét és 
egy zártabb rendszerben a kollégium területét, amit teljesen korszerűen, full biztonságosnak tervezünk. A 
Markusovszky téri szárnyban a kollégiumi szobákat helyeztük el, külön a közösségi terekkel, míg a Köztelek utcai 
szárnyba átcsoportosítottuk az oktatási részt és itt egy átjárható, de lezárt részben a Püspöki Hivatal található. A 
második emeleten található a nagy terem, ahol a rendezvényeket szokták lebonyolítani, amivel Ferencváros 
kulturális életéhez is hozzájárulnak és továbbra is szívesen állnak rendelkezésre. A stúdió és egyéb kiszolgáló 
egységeket is itt fogjuk elhelyezni. Az épület tetején, a Püspöki Hivatal fölött, egy konferencia rész lesz, mert a 
hosszútávú terv az, hogy a Magyarországi Református Teológiai Központot szeretnék itt kialakítani, az összes 
konferenciát ide fogják szervezni. A legfelső szinten vendégszobák és professzori lakások találhatóak, amik most 
külön lesznek a diákoktól. Itt van az épület lelki központja is, egy olyan könyvtár, ami 24 órán keresztül nyitva 
van, a diákok folyamatosan tanulni tudnak, vagy közös projekteken dolgozhatnak. Itt lesz egy imaterem és egy 
zeneterem, amik egymással összenyithatók. Az épület legeslegtetején egy rekreációs teret alakítottunk ki, ami a 
kollégiumhoz tartozik. Az épület valamennyi gépészeti berendezését - amit a kültérben helyezünk el - mi tető alatt 
terveztünk, hangszigeteléssel ellátható, és minden lakóépülettől legtávolabb eső helyen alakítottuk ki, a 
Markusovszky tér felé. Tegnap kaptam meg a berendezését a gépész kollégáktól, minden egyes szellőzőgépet 
ide el tudunk helyezni. Az építészeti koncepciónk az volt, hogy a régit és az újat összeegyeztessük. Minden 
egyes új elem modern kialakítású, de a hagyományokat tiszteletben tartó, fémborítású épület, ami végigfut 
minden egyes újonnan hozzáépített elemen. Egy kicsit ezzel a lelkészek palástját szerettük volna érzékeltetni, 
hogy úgy borul rá, és ne azt lehessen látni, hanem ami mögötte van. Visszaállítanánk a Ráday utca felől az 
épület hajdan volt timpanonját, amely megadja ennek az épületnek a karakterét, és azokat a részleteket, 
párkányokat, tagozatokat, amelyek lekerültek az épületről. Elvágták az épületet egyszer, mi ezt a vágást egy új 
épület becsatlakoztatásával jelezzük építészetileg, ahol ez átfordul a Markusovszky tér felé és egységes arculatot 
mutat. Mindenütt igyekeztünk korszerű eszközökhöz nyúlni, amely nem feltétlenül a gépészet maximalizálását, 
hanem a növényesítést, természetes árnyékolást részesíti előnyben az épületben, és átszellőztetéseket is 
biztosítunk, hogy a lehető legkisebb legyen az energiafelvétel, illetve természetes módon alakítsuk ki a 
klimatizálást. Minden egyes lapostető felületünk visszatelepített tetőként kialakított. Ezek között vannak extenzív 
és intenzív tetők, attól függően, hogy a kezelés szempontjából mi az ideálisabb. Ahol ez csatlakozik használati 
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funkciókkal, ott intenzív, ahol nem, ott extenzív zöld tetőket tervezünk. Nem egy szép, de azért, hogy az épületből 
látsszon valami, a fákat nem mindenütt kapcsoltuk be a modellen, ennél sokkal több fa lesz az épület előtt. A régi 
épületről megszerzett fotók alapján igyekeztünk visszaállítani az épület elemeit. Ezen dolgoznak a műemlékes 
kollégáink. A külső és a belső tér teljesen átlátható, transzparens lesz és reményeink szerint a közösségi 
használatra is sokkal inkább alkalmassá válik. Lehet látni, hogy az épület árnyékolását növénytelepítéssel, 
növényfuttatással is segítjük a déli oldal felől. A mostani lépcsőház felett kinyitott téren keresztül természetes 
fényt és szellőzést tudunk biztosítani az egész épületnek. A belső udvaron, ahol nincs alápincézett rész, ott teljes 
mértékben zöldfelületek találhatók. Ahol részben alápincézett területek vannak, ott is kialakítjuk, de minimalizált 
burkolt területtel. Pihenőkertként szeretnénk kialakítani, bicikliparkolóval, kapcsolatban a Markusovszky térrel. 
Valamennyi érintett szakhatóságot és hivatalt igyekeztünk megkeresni. A szomszéd házzal folyamatos 
egyeztetésben vagyunk, folyamatosan tájékoztatjuk őket, hogy áll az építkezés, illetve elsősorban a bontási 
munkálatok érdeklik őket a koncentráltabb zaj- és porterhelés. Várjuk a kérdéseiket. 
 
Mátyás Evelyn: Azon vagyunk, hogy a bontást és az építkezést mielőbb be tudjuk fejezni. A bontás során 
abszolút figyelembe vettük azt, hogy januárban használják a teret legkevésbé, ezért akkor kezdenénk a munkát, 
és szeretnénk március végére a jelentős por- és szennyeződéssel járó munkálatokat – a technológiával próbáljuk 
minél kevésbé terhelni a környezetet – befejezni. Ezért is nagyon fontos számunkra, hogy a közterület-
használatot megkapjuk, és minél előbb elkezdhessük a munkálatokat. 
 
Szilágyi Zsolt: Felhívom mindenki figyelmét, hogy jelenleg nem az építkezésről döntünk, hanem a 
területfoglalásról. 
 
Deutsch László: Tisztelt Elnök Úr, Hölgyeim, Uraim és Gyuszi! Nekem egy kérésem és egy kérdésem lenne. A 
kérés, hogy ezentúl a Bizottság semmilyen tervet megvitatásra ne fogadjon be addig, amíg nem készít a 
beruházó vagy a tervező makettet. Nekem farkasvakságom van, azt értem, amit látok. Ezeken a rajzokon fehér 
ember nem igazodik ki, akinek nem ez a szakmája. Ez már a múlt érában is így volt, ezt beszéltük meg Bácskai 
úrral, Szűcs Balázzsal. Szeretném, ha ez a szakmai elv továbbra is érvényesülne, mert így mindenki lát mindent.  
A mélygarázs hány szintes lesz? 
 
Berzsák Zoltán: Készült makett, itt van a főépítészi irodában. A Tervtanácsra kérték és el is készült, ráadásul 
szétszedhető, bárki játszhat is vele. Egyszintes mélygarázs lesz, tehát a meglévő pinceszinttel egy szintben 
tervezzük a teremgarázs kialakítását.  
 
Tóth-Süveg Anna: Sok sikert szeretnék kívánni az építkezéshez, gyönyörűek a tervek és nagyon impozáns az 
épület. Visszatérnék a közterület-használati díjhoz. Ha jól értem, akkor 32.630.000 forintot kérelmeznek – a 
bontásra vonatkozó összeg - hogy elengedjen a Bizottság, és cserébe olyan vállalást tesznek, hogy egy parkot 
létesítenek. Mekkora lenne ez a park? Milyen jellegű? Milyen célt szolgál majd? Mekkora összeggel tervezik ezt a 
parkberuházást? Arányos az elengedett közterület-használati díj mértékével? Hány darab fáról beszélünk 
pontosan, amit ki kellene vágni?  
 
Berzsák Zoltán: Majd az együttműködési megállapodásban szeretnénk tisztázni, hogy milyen fajta park legyen 
és hogyan nézzen ki. A Református Egyházkerület nyitott teljesen arra, hogyan alakítsuk ki ezt a parkot. Cél, 
hogy meg lehessen közelíteni az épületet. Az előző előadásban hallhattuk, hogy vannak ennek bizonyos 
bűnmegelőzési lehetőségei is, így szeretnénk ezzel is élni, ha már hallottuk ezt. Amiről most szó van, az az első 
ütemre – bontásra – vonatkozó közterület-foglalás. Ez az egyik, a rövidebb etap, a nagyobb etapja az építkezés 
lesz, amit szintén nem tudunk telken belülről megoldani, hiszen ez egy zárt tömb, és nem tudunk gépeket 
bejuttatni. Amire a közterület-foglalást kértük, ez a szakasz az épület előtt, illetve a gyalogjárdának az épülethez 
közelebb eső oldalától, a biciklik és nyilvános WC-k mögötti sáv. Ennek a parkrésznek vállaljuk a teljes felújítását, 
illetve amit az építkezés által okozunk. Kettő olyan fa van, ami annyira közel van az épülethez, hogy nem látjuk 
az objektív megoldását a megmentésüknek. Ez egy bálványfa az épület sarkában, a másik pedig egy juharfa, 
amit láthattak a fotókon, hogy kikerülte az épületet, mert nem tudott tovább fejlődni. Ezen kívül három olyan fa 
van még, amelyek megmentésén dolgozunk. Ez technológia függő, az építést nem befolyásolják. A bontás miatt 
nem tudjuk, hogy a géppel hogyan lehet mozogni és bejuttatni az épületbe ezt az 5x10 méteres gépet, hogy ne 
okozzon kárt. Több kivitelezővel egyeztettünk, és több technológiát végignéztünk, de ezen belül nem nagyon van 
más megoldás az épület szerkezete miatt.  
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Szilágyi Zsolt: Tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságon felvetettem, hogy van 
egy gép, amivel a földlabdával együtt ki lehet emelni a fákat és áttelepíteni. Azt mondták megnézik, hogyan lehet 
ezt megoldani. A kutyafuttatót nem érintené, csak a focipályát, ami közvetlenül az épület mellett van.  
 
Cserép Mihály Zoltán: Szintén a fákra szerettem volna rákérdezni, de kolléganő megelőzött. Milyen méretű fák 
ezek és a pótlásukat hogyan tervezik?  
 
Deutsch László: A mélygarázs azért érdekelt, mert szeretném tudni, hogy lesz-e résfalazás, ezen belül 
horgonyzás? 
 
Dr. Szabadkai Antal: Köszönöm a részletes tájékoztatást, ami talán részletesebb volt, mint ha 10 percig a 
makettet szétszedtem volna. Mindenre nem adhatott Ön sem választ. Az előterjesztés általam értelmezett 
lényege, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat ennek a közterület-használati díj elengedésével tudja támogatni azt 
a kárt, amit elszenvedtek Önök a tűzeset kapcsán. Szerintem egy elég méltányos javaslat, mert ez elég jelentős 
összeg, ha további ilyen igény lesz.  
 
Berzsák Zoltán: Ez egy egyszintes mélygarázs, nem tervezünk résfalazást. Ahol az épülethez csatlakozunk, a 
statikusaink találtak megoldást, de kifelé nem tervezünk. A szomszéd épülettől olyan távol leszünk, hogy nincs rá 
szükség. 
A fapótlásra van előírás és többféle verziót is kidolgoztunk erre. Van erre egy nagyon jó módszer, az európai 
normáknak megfelelően kialakított Radó-féle faérték-számítás. Ezt is elvégeztük a legrosszabb esetre. A kivágott 
faátmérő másfélszeresével kell számolni, és ezt kell 6 centiméteres fatörzsekre lebontva pótolni. Ha a fák méretét 
nézzük, akkor itt százas nagyságrendű fa pótlására van igény, illetve szükség. Nekünk is az az érdekünk és 
célunk, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni és pótolni. Ez a terület nem venné fel, ha egy kiserdőt 
telepítenénk, de a kerület egyéb területein pótoljuk, amit ebben az együttműködési megállapodásban szeretnénk 
rögzíteni. Megvizsgáltuk, hogy ennek az oxigénkibocsátó felülete milyen módon fog rendelkezésre állni, két éven 
belül a mostanit meghaladó lesz a telepített fáké. 
 
Deutsch László: Nem véletlenül „lovagolok” a résfal és a horgonyzás témán. Szeretném, ha Ferencvárosban – 
kihasználva a törvényi lehetőségeket – ezen túl az az építkezés, ami résfalazással, illetve horgonyzás 
technológiával dolgozik, engedélyt kérjen a szomszédos társasházaktól. Erre a törvény lehetőséget ad, mert nem 
tiltja. Ugyanakkor az építéshatóság nem foglalkozik vele, megadja az engedélyt, és ebből vannak azok a károk, 
ami után mindenki „fogja a fejét”. Ezt szeretném, ha a bizottsági tagok megjegyeznék.  
 
Takács Zoltán: A térkép alapján a teherautó forgalom a Kinizsi utcán haladna be és a Köztelek utcán hagyná el. 
Nem? Akkor értem, a Köztelek utca kétirányú. Ez mekkora forgalommal járna számszerűen? Maga a bontás az 
intenzívebb. Mekkora tengelyterhelésű járművekkel? Vizsgálták, hogy a Köztelek utcának a burkolata elbírja-e a 
terhelést?  
 
Dr. Szabadkai Antal: Ebben a megállapodás tervezetben szerepel arra vonatkozóan szövegrész, hogy a 
konferenciatermet milyen feltételekkel bocsátják a Ferencvárosi Önkormányzat részére? Ha nem, akkor jó lenne 
arról is megállapodni. Nagy örömmel hallottam, de nem tudom, hogy erre gondoltak-e.  
 
Szilágyi Zsolt: Szerintem erre térjünk vissza később, mert most még a bontással kapcsolatos terület-foglalásról 
van szó. Majd még a Bizottság elé fog kerülni, ha elkezdik az építkezést, és akkor beszélhetünk ilyesmiről is.  
 
Berzsák Zoltán: A gépkocsiforgalmat a technológiához kell igazítanunk, és úgy tudjuk, hogy már folyamatban 
van forgalomtechnikai engedélykérés. Nyilván az utca kezelője fogja megadni a hozzájárulást abban az esetben, 
ha ez megfelelő. A kivitelező feladata, hogy megszerezze az engedélyeket, tekintettel arra, hogy az ő gépeihez 
igazítják. 
 
Mátyás Evelyn: Minden útnak van egy teherbírása, ami egyértelmű és ehhez kell igazítani a kivitelezőnek a 
szállítást. Meg van adva, hogy hány tonna tengelyterhelésű autó jöhet ide be, amit figyelembe vesznek.  
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Szilágyi Zsolt: A gyakorlat szerint, ha kár keletkezik az aszfalton - akármilyen süllyedés -, akkor azt általában ki 
szokták javítani.  
 
Gyurákovics Andrea: Azért vártam eddig, mert tegnap már végighallgattuk a tájékoztatást és a legtöbb kérdésre 
már kaptunk választ. A tegnapi ülésen a kivágandó fák mennyiségéről volt szó, és akkor is jeleztem, hogy két 
olyan fáról van szó, ami annyira közel van az épülethez, hogy egy ilyen építkezésnél, bontásnál nem 
garantálható, hogy épségben ott maradnak. A II. határozati javaslat tartalmazza, hogy amennyiben az egyháznak 
felróható, hogy a fákat nem tudták megmenteni, akkor nem adja meg a kedvezményt az Önkormányzat, hanem a 
teljes közterület-használati díjat ki kell fizetni. Tegnap is sérelmeztem ezt, mert eleve jelezték az előterjesztő felé 
is, hogy vannak olyan fák, amiket nem lehet megmenteni, mert sérülni fognak. Ebben az esetben hiába teszünk 
javaslatot vagy szavazza meg a Képviselő-testület a kedvezményt, behajtásra fog kerülni a teljes közterület-
használati díj. Ne felejtsük el, hogy jelen állapotában ez az épület Ferencváros építészeti értékeit nem igazán 
emeli. Amit a terveken látunk, olyan építészeti értéknövelő beruházás – ebben az esetben ez nem egy jó szó -
,amit támogassunk, ahogy meg tudjuk tenni. Magához az építkezéshez, mint Ferencvárosi Önkormányzat nem 
járulunk hozzá, azzal tudjuk támogatni a helyreállítást, hogy a közterület-használati engedélynél kedvezményt 
adunk vagy adott esetben elengedjük a díjat a bontással kapcsolatban. Tegnap erre az volt a válasz, hogyan 
fogunk akkor érvényt szerezni, hogy ha kárt okoznak a bontás során a fákban? Benne van, hogy amennyiben 
elengedjük a díjat és felróható a magatartás, akkor úgyis ki kell fizetniük. Ebben a helyzetben, amikor valamilyen 
erkölcsi felelősségünk is van, hogy ez az épület helyreálljon és a Református Egyháznak megfelelő épület legyen 
a Ráday utcában, gazdasági érdekeket nézni nem helyes és részemről nem támogatható. A tegnapi javaslatomra 
aludtam egyet, és javaslom az ingyenes közterület-használatot a II. határozati javaslathoz. 
 
Szilágyi Zsolt: Tegnap dr. Mátyás Ferenc jogilag meghatározta, hogy mi ez a felróható magatartás. Ez 
szándékos dolog, tehát ha megsérülnek a fák, ez nem lép rögtön hatályba. Tegnap a Bizottság 50%-os 
díjcsökkentést javasolt, mert ezzel ösztönözzük a bontókat, hogy minél előbb végezzenek, mert zaj-, por-, 
környezetszennyezéssel jár, és a lakókat zavarni fogja. Hátha van valami tétje a dolognak, akkor hamarabb 
meglesz a bontás és az építkezés is.  
 
Gyurákovics Andrea: Magyarul lefordítva: túlmutatva azon, hogy milyen okból keletkezett a tűz, azt feltételezzük 
a beruházókról és a Református Egyházról, hogy ha elengedjük a közterület-használati díjat, vagyis nem 
fizettetünk velük ebben a vis maior helyzetben semmit, akkor majd elhúzzák az építkezést? Hiába rázza a fejét 
Szilágyi képviselőtársam, nem értem, amikor látszik, hogy nem arról van szó, hogy évekig elhúzzanak valamit, 
hiszen elmondták, hogy az intézményeik „szanaszét” vannak a városban. Mindenkinek az a legfontosabb, hogy 
egy helyre kerüljenek, az épület helyreálljon és funkcionálisan működni tudjon.  
 
Csóti Zsombor képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Szilágyi Zsolt: Senki nem mondta azt, hogy ne legyen egy csodálatos épület, ne legyen újraépítve. Déjà vu 
érzésem van, mert amit elmondott, már máskor is hallottam, talán a metróberuházásnál. Senki nem mondta, 
hogy el fogják húzni. Legszívesebben kifizettetném azokkal, akik felgyújtották az épületet, csak sajnos nem lehet 
azokon a tizenéves kölykökön vagy a szüleiken behajtani, mert olyan sorsban vannak, hogy a törvény szerint 
nem lehet. Nem szeretnék abba belemenni, amibe tegnap.  
 
Szántai Zsombor: Abban egyetértünk Gyurákovics képviselő asszonnyal, hogy a „szegény embert az ág is 
húzza” szituáció lenne, ha ezért jelentős összeget számolnánk fel az egyháznak, viszont értem Elnök Úr 
szavaiban is a motivációs szándékot. Nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, hogy adhatnánk egy olyan 
engedményt, hogy rövid időtartamra teljesen elengedjük a közterület-használati díjat, és ha azon túl nyúlik a 
bontás időtartama, akkor afölött számítanánk fel díjat. A motivációs célt megvalósítaná, illetve biztosítaná, hogy 
ne kelljen jelentős kiadást vállalni, ha tartják a tempót. 
 
Szilágyi Zsolt: Megkérdezzük Aljegyző Urat erről, de mi csak javaslatot teszünk a Képviselő-testületnek, és ők 
fognak majd dönteni.  
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Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Úgy gondolom, hogy minél egyszerűbb egy döntés, annál jobb. Ezt a fajta megosztását 
az időnek lehet úgy kezelni, hogy a teljes időtartamra egy csökkentett vagy emelt verziót fogadnak el. Szerintem 
nem célszerű bonyolítani bizonyos határidőkkel, egy engedélyezett közterület-használaton belül. 
 
Mátyás Evelyn: Megvan a kiválasztott kivitelezőnk, tehát megbecsültük és ütemezéssel kértük az ajánlatot. Az 
ütemezés alapján 3-4 hónapot vesz igénybe a bontás, ehhez számoltuk ki a közterület-használati díjat. Próbáltuk 
ezt úgy intézni – mert annak semmi értelme, hogy levonulnak és hónapokig szabadon áll a közterület és utána 
vonul fel az építési kivitelező -, hogy folytonos legyen és erre vonatkozólag kezdeményeztük az együttműködési 
megállapodást. Nagyon szeretnénk, ha 2021. év őszi tanévét már ott kezdje a teológia. Egyértelmű, hogy a 
beruházás számunkra is nagyon fontos és nagyon sürgős. Jelentős bérleti díjakat fizetünk ki és „szanaszét” 
vannak az intézményeink. Nem akarunk ígérgetni, de kérem, hogy a döntésüknél ezt is vegyék figyelembe.  
 
Szilágyi Zsolt: Először majd felteszem szavazásra Gyurákovics Andrea módosító javaslatát a 100%-os 
elengedésről, illetve az enyémet, ami 50%-os díj mérséklést javasol. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 227/2019. sz. előterjesztés II. határozati javaslatáról, miszerint a Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a közterület-használat díj100 %-kal történő csökkentését. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 227/2019. sz. előterjesztés II. határozati 
javaslatáról, azzal a kiegészítéssel, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterület-
használat díj100 %-kal történő csökkentését. 
 
VB 25/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat 
közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek 
elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés II. határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy közterület-
használat díjat 100 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Szeretném megköszönni Cserép Mihály Zoltánnak a beiglit, nem ettem még 
belőle, de Áldott Ünnepeket Mindenkinek! 
 
Szilágyi Zsolt: Elnézést kérek, mert három határozati javaslat van, és először a II. határozati javaslatot tettem fel 
szavazásra. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Bizottság visszavonja az előző határozatát.   
 
VB 26/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 25/2019. (XII.11.) sz. határozatát visszavonja.  
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő (ÜGYREND): Megemlíteném, hogy ezzel a határozattal a Bizottság csak javaslatot tesz 
a Képviselő-testületnek, aki dönteni fog róla.  
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 227/2019. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról, miszerint 
hozzájárulunk a közterület-használathoz. 
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VB 27/2019. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat 
közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek 
elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés I. határozati javaslatát. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 227/2019. sz. előterjesztés II. határozati javaslatáról ismételten, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterület-használat díj100 %-
kal történő csökkentését. 
 
VB 28/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat 
közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek 
elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés II. határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy közterület-
használat díjat 100 %-kal csökkenti. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 227/2019. sz. előterjesztés III. határozati javaslatáról, kiegészítve azzal, 
hogy nemcsak a polgármester, hanem a Városgazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökeit is folytasson egyeztetéseket az együttműködési megállapodás előkészítése 
érdekében. 
 
VB 29/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – „Javaslat 
közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek 
elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés III. határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
polgármesterrel együtt, a Városgazdálkodási Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökei is folytassanak egyeztetéseket az együttműködési megállapodás előkészítése érdekében. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 
 Sz-358/2019., Sz-358/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt elnök 
 
Szántai Zsombor: Amikor felkerült a javaslat a honlapra, megfogalmazódott bennem néhány észrevétel, hogyan 
lehetne még gördülékenyebbé tenni a Bizottság működését a szabályozáson keresztül. Jeleztem Elnök Úrnak, és 
örömmel látom, hogy több ötlet helyt kapott a módosított előterjesztésben. Azt gondolom, hogy így még inkább 
szolgálni fogja a Bizottság gördülékeny működését.  

 
Szilágyi Zsolt: Annyi változtatás van a módosításban, hogy a II. 1. pontjának első mondatát javaslom az 
alábbiak szerint módosítani: „A bizottság – az igazgatási szünettel érintett hónap kivételével – havonta legalább 
egyszer tart rendes ülést, a képviselő-testületi ülést megelőző napon.” Mivel az igazgatási szünetben nincs 
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rendes ülés, csak maximum rendkívüli ülés. A másik módosítás: az ügyrend tervezet II. 5. pontjának harmadik 
mondatát javaslom az alábbiak szerint módosítani: „A bizottsági elnök a bizottság ülését az indítvány átvételét 
követően, legfeljebb 3 munkanapon belüli időpontra hívja össze.” Mivel, ha pénteken indítványozzák, akkor a 
Hivatalnak nincs ideje előkészíteni az előterjesztést.  
 
Gyurákovics Andrea és Deutsch László kimentek az ülésteremből. 
 
Tóth-Süveg Anna: Lehetséges, hogy ez szőrszálhasogatás, de meg szeretném kérdezni a Hivatalt, hogy a 
bizottsági meghívót lehetne esetleg email-ben megküldeni az sms helyett? Szerintem sokkal hatékonyabb és 
jobb.  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Nincs akadálya. 
 
Szilágyi Zsolt: Bizonyos emberekben fogalomzavar van. Erősítse meg, hogy Ön nem jegyző, hanem aljegyző.  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Megerősítem. 
 
Szilágyi Zsolt: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-358/2019., Sz-358/2/2019. sz. 
előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 30/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-358/2019., Sz-358/2/2019. számú előterjesztések szerinti 
tartalommal a Városgazdálkodási Bizottság ügyrendjét elfogadja. 
Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: Szilágyi Zsolt bizottsági elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

207/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A 2018. évi beszámoló végén az szerepel, hogy a „2019-es év tervezete”. Kicsit furcsa, hogy 
december közepén erről van szó. Lehetne esetleg 2020-ról is beszélni egy kicsit? 
 
Karas János: Üdvözlök Mindenkit! Többeket ismerek már, de azt gondolom, hogy egy villámgyors 
bemutatkozással kezdeném. Tűzoltó alezredes vagyok, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője 
vagyok. 44 éves vagyok, három gyermekem van, nős vagyok. 1997 óta szolgálok a szervezetnél, és 2001 óta 
vagyok a IX. kerületben különböző beosztásokban. 2012 óta vagyok a IX. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság parancsnoka. Azért nem 2020-ra terveztünk, mert a 2019-es terveket már nagyrészt 
teljesítettük, így könnyebb volt beleírni a beszámolóba. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el a 
Főváros tűzvédelmét és még tucatnyi hatósági dologban jár el, a vízügytől a kéményseprői tevékenység hatósági 
felügyeletén keresztül addig, hogy tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat, tűzmegelőzés, hatósági 
tevékenységek. Ennek az egyik szervezete vagyunk, aki képviseli a IX. kerületben a katasztrófavédelmet 
részfeladataival, vagy teljes mértékű feladatellátásával. Szervezetileg a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez tartozunk, amihez az V., VI., VII., VIII., IX., X. kerület tartozik. Szerencsénk van, mert az ország 
összes metrója átmegy rajtunk vagy érint minket, négy metró is keresztülmegy a területünkön. A IX. kerületet is 
érinti ebből kettő, tehát viszonylag jók vagyunk. A tevékenység nagyrészt ebből a rengeteg területből áll, a 
tűzoltás és kárelhárítási tevékenységre szorítkozik, kisebb mértékben lakosságvédelmi intézkedéseket, és 
hatósági tevékenységet végzünk a kollégáinkkal. Természetesen a sajtóval való kapcsolattartás vagy a 
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lakossági, illetve önkormányzati segítségnyújtás is ide tartozik. Szép része a mindennapi tevékenységünknek, 
hogy sokan látogatnak el a tűzoltó laktanyába, ennek hagyományosan a legmarkánsabb példája a gyereknapon 
tartott nyitott rendezvény, ahol több százan vannak jelen. Megnézik, hogyan néz ki belülről és milyen eszközökkel 
látjuk el a szolgálatot. Kihasználom a lehetőséget arra, hogy a Bizottság tagjait meghívjam egy 
tűzoltólátogatásra. Gondolom, hogy nem mindenki járt még tűzoltó laktanyában és ez jó apropó arra, hogy 
körülnézzenek, hogyan éljük a mindennapjainkat.  
 
Gyurákovics Andrea és Deutsch László képviselők visszajöttek az ülésterembe. 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönjük a meghívást, én már kétszer is voltam, és elmegyek újra, de remélem, hogy a 
többieknek ez újdonság lesz. Örömmel veszem, hogy nem mindenhol mondható el, hogy a beteg állomány és a 
sérülés nem okoz fennakadást. 
 
Gyurákovics Andrea: Elolvastam a beszámolót, az előző évekhez méltó. A köszönetemet szeretném 
tolmácsolni a 2018. évi munkájukkal és lassan a 2019. évi munkával kapcsolatban is. Különös tekintettel a januári 
tűzesetre, ahol éjjel 2-ig voltam a terepen és maximálisan helytálltak a tűzoltók, a katasztrófavédelem és a 
rendőrség is. Köszönöm a munkájukat. 
 
Szilágyi Zsolt: Ne feledkezzünk el az Ipar utcai tűzről sem, bár nemcsak ez a két tűzeset volt Ferencvárosban, a 
Vaskapu utcában is volt előtte sajnos. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2019. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 31/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 207/2019. sz. – „Beszámoló a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, egyhangú) 
Deutsch László, a bizottság tagja nem szavazott. 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 
 215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Dr. Szabadkai Antal: Frakcióülésen szóba került, hogy a háromnegyed évi teljesítésekről van-e összefoglaló 
elemzés a 2019. évi tényről, és bizonytalanság volt ezzel kapcsolatban. 
 
Romhányi Ildikó: A 2019. évi I-IX. havi teljesítést a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság felvette meghívójára 
tájékoztató anyagként. 17.00 órakor kezdődik az ülés. 
 
Dr. Szabadkai Antal: Akkor mi most nem tudjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk.  
 
Romhányi Ildikó: A jövőre nézve bárki tárgyalhatja majd az I-IX. havi teljesítést, de a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság tudja évközben a tényeket vizsgálni. Azt gondolom, ha 17.00 órakor kezdődő ülésre el tud jönni, akkor 
minden kérdésére választ kap. 
 
Szilágyi Zsolt: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 32/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – „Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ 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 
 
Szilágyi Zsolt: Ez arról szól, hogy az új SzMSz-ben három közmeghallgatást kértünk és ez nem teljesíthető 
ebben az évben, ezért lett módosítva arra, hogy 2020. évtől legyen minimum három közmeghallgatás. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 33/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – „Javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására 
 228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Ehhez érkezett egy módosító javaslat 228/2/2019. számmal, ami arról szól, hogy az összes 
gazdasági társaságnak 2020. december 31-ig legyen a szerződése meghosszabbítva.   
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: A módosító javaslat három szerződést érint. A FEV IX. Zrt. parkolási közszolgáltatási 
szerződését, a feladatellátási megállapodását és a lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződését.  
 
Sebők Endre: Bemutatkozom, mert páran nem ismernek. A FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója vagyok. 
Módosító javaslatot direktbe nem tehetek, de amikor a Hivatal az előterjesztést kiküldte, véleményeztem és 
ugyanezt fogalmaztam meg a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda felé. Amint az előterjesztés szövege is 
tartalmazza, hogy a folyamatosság biztosítása érdekében célszerű lenne a mi szerződéseink esetében is a 2020. 
december 31-ig történő meghosszabbítás. Tekintettel arra, hogy nálunk négy olyan alvállalkozói szerződésről 
beszélünk, ami közbeszerzéssel lett kiválasztva, az útfenntartás, karbantartási szerződés 2019. december 31-vel 
jár le, a kertészeti alvállalkozási szerződések 2020. március 31-vel. Ez azt jelenti, hogy ha közbeszerzést kell 
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kiírni - mert így dönt a tulajdonos -, ez a jövő év első hónapjaiban történhet meg, amikor ha nyertes lesz, az 
három hónapos időtartamra nyújthat be pályázatot, áprilistól júniusig. Mivel 90 napos átfutása van a 
közbeszerzéseknek, ez azt jelenti, hogy a kertészeti feladatellátás folyamatossága érdekében, áprilisban újból ki 
kellene írni egy közbeszerzést, ami a tulajdonos egyéb döntésétől függően, az év hátralévő részében kerülne 
elvégeztetésre. Azt gondolom, hogy célszerű volna a FESZOFE Kft. esetében is ezt a közszolgáltatási 
szerződést 2020. december 31-ig meghosszabbítani. Ez alapvetően 9 hónapnyi munkavégzést jelent. 
 
Gyurákovics Andrea: A tegnapi bizottsági ülésen is jeleztem, hogy a 6. mellékletben, a FEV IX. Zrt. megbízási 
szerződésének 6. számú módosításában 2020. március 31. dátum szerepel. Elhangzott erre egy módosítás, 
hogy 2020. december 31-ig legyen meghosszabbítva. Ugyanezt a javaslatot tenném ennél a Bizottságnál is. 
Aljegyző Úr hívta fel erre a figyelmemet, hogy a FESZOFE Kft. esetében is 2020. december 31-ig hosszabbítsuk 
meg a szerződést a feladatok elvégzésének folyamatossága érdekében. 
 
Tóth-Süveg Anna: Lehetséges, hogy a jövőben bármiféle szerződésmódosításnál a mellékletnél megküldésre 
kerüljön az eredeti szerződés is? Viszonylag nehéz egy szerződésmódosítást érdemben áttanulmányozni, hogy 
az eredeti szerződést nem látjuk hozzá. Tudjuk, hogy pontosan mennyi fizetős parkolóhely van a kerületben? Ezt 
nem találtam meg az előterjesztésben, és szerettem volna összevetni a VI. kerületi adattal, mert a 
vagyonkezelővel kötött szerződést. 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Nincs akadálya annak, hogy az alapszerződések a Bizottság elé kerüljenek, erre figyelni 
fogunk. Köszönöm az észrevételt. Nem vagyok parkolási szakember, de úgy tudom, hogy Ferencvárosban 8000 
körüli fizető parkolóhely létezik, de kezeljék ezt kritikával. 
 
Szilágyi Zsolt: Lehetséges, hogy ez 9000 fölötti szám, de nem akarom megvétózni Aljegyző Urat. Dönthet arról 
a Bizottság, amit Igazgató Úr elmondott?  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: A tisztelt Bizottság dönthet úgy, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
FESZOFE Kft. esetében is 2020. december 31-ig szóljon a közszolgáltatási szerződés. Ez az eredeti 
előterjesztés 5. sz. mellékletét érinti, ami egy megállapodás tervezet, és a 2020. június 30. helyett 2020. 
december 31. kerülne be. Érinti az eredeti határozati javaslat 6. pontját is, ami úgy szól: „A Képviselő-testület 
felkéri a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. április 1-2020. június 30. közötti időszak 
feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon.” Itt is 
értelemszerűen a 2020. június 30. helyett 2020. december 31. szerepeljen. Ez lenne a módosító javaslat, ha erről 
dönt a Bizottság. 
 
Tóth-Süveg Anna: Összehasonlító adatot szeretnék mondani, hogy a VI. kerületben egy parkolóhely éves ára 
56.842 forintba kerül az Önkormányzatnak. Ha 8.500-al számoljuk, akkor nálunk 101.510 forint lesz. Csak 
„halkan” jegyzem meg.  
 
Dr. Szabadkai Antal: Mivel nincs jelenleg a módosítandó szerződés szövege itt, kérem, Aljegyző Urat, hogy 
értelmezze szóban, hogy a módosítás mire irányul. ön ismeri az eredeti megállapodást. 
 
Hidasi Gyula: Háttérmegbeszélések alapján arról volt szó, hogy fél évet adunk a FESZOFE Kft-nek, azután majd 
valamilyen más konstrukciót találunk ki a működésére. Nem tudjuk, hogy mennyire volt jó az elmúlt 9 év 
működése, ezért született az a döntés, hogy csak fél évre hosszabbítjuk meg. Értem Igazgató Úr felvetést, hogy 
lejárnak a szerződések, de a Hivatalt kérem, hogy találjanak erre valamilyen megoldást.  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az eredeti előterjesztés mellett találnak 6 mellékletet. Az 1. melléklet a FEV IX. Zrt-vel 
megkötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés. Ez a szerződésmódosítás 
tartalmazza a szerződési formába öntését a 2019. november 25-i képviselő-testületi döntéseknek, például, hogy 
2020. január 1-jétől a FEV IX. Zrt. a kerékbilincselési tevékenységben nem működik közre, és átvezeti azokat a 
számokat, amelyekben döntött a Képviselő-testület a finanszírozás körében. A közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbításáról is szól, ugyanis ez a szerződés alap esetben 2019. december 31-én lejár, de a jövő évre is 
gondolni kell. Az eredeti javaslatban 2020. március 31. szerepel, amihez érkezett az előterjesztői módosítás, 
hogy 2020. december 31-ig szóljon. A 2. melléklet a feladatellátási megállapodás, ami gyakorlatilag osztja a 
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parkolásüzemeltetési közszolgáltatási szerződés sorsát, ahhoz szorosan kötődik, nem elválasztható, ezért ennek 
az időtartama is az előterjesztői módosító javaslat szerint 2020. december 31. Ez a feladatellátási megállapodás 
arról szól, hogy a Parkolásüzemeltető Zrt. a fővárosi tulajdonú parkolóhelyeken is ellátja a parkolásüzemeltetési 
tevékenységet. Ennek a szerződésnek a módosítása kizárólag az időtartamra vonatkozik. A támogatási 
szerződés módosítása szintén a 2019. november 25-i döntés „aprópénzre váltása”. A módosítás lényege az, 
hogy a parkolásüzemeltetés saját erőből történő megoldásához - még idei felkészüléshez – szükséges még az 
eredeti támogatáson túl 10 millió forintot biztosítani. A következő melléklet a FEV IX. Zrt. lakás-és 
helyiséggazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződésének a módosítása, ami az előterjesztői módosító 
javaslat szerint történjen 2020. december 31. napjáig. Az 5. melléklet a FESZOFE Nonprofit Kft-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződésnek a módosítása, ami szintén lejár 2019. december végén. Az előterjesztői javaslat 
az, hogy 2020. június 30-ig hosszabbítsa meg a Képviselő-testület a szerződést. Megjegyezném, hogy 
Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak érkezett egy módosító javaslata ezzel kapcsolatban. A legutolsó 
melléklet a FEV IX. Zrt-vel megkötött megbízási szerződés a módosítása, ahol az eredeti javaslat 2020. március 
31-ig történő meghosszabbításra tesz javaslatot. 
 
Gyurákovics Andrea: Hidasi Gyula képviselőtársamra szeretnék reagálni. Próbáltam megkeresni, de én nem 
tudok háttéregyeztetésekről, és az előterjesztésekből sem derül ki. Én nem vettem részt semmilyen háttér 
megbeszéléseken. 
 
Cserép Mihály Zoltán: Aljegyző Úrtól kérdezem, hogy az 1. melléklet szerint 2020. március 31-ig kívánják 
meghosszabbítani ezt a szerződést. Mi lesz 2020. április 1-jétől? 2020. január 1-jétől megszűnik a 
kerékbilincselés Ferencvárosban? Ki fogja végezni? 
 
Szilágyi Zsolt: A kerékbilincselést a Közterület-felügyelet fogja átvenni. 
 
Takács Zoltán: Szintén Aljegyző Úrtól kérdezném, hogy ha a parkolással kapcsolatos szerződéssel 
kapcsolatban azt szavazná meg a Bizottság, hogy 2020. március 31-ig szóljon, akkor van még lehetőség később 
módosítani ezt az időpontot? 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az 1. melléklet a FEV IX. Zrt-vel megkötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos 
közszolgáltatási szerződésnek a módosítása. Amennyiben most a Bizottság az előterjesztői, polgármesteri 
módosító javaslat nyomán - ami együtt kezelendő az alap előterjesztéssel – arról mond véleményt, hogy 2020. 
december 31-ig javasolja megkötni a szerződést. Ha ehhez képest a javaslattól eltérőt javasol valaki, azt 
módosító javaslatként kell megszavaznia a Bizottságnak.  
 
Hidasi Gyula: Nem arra szeretnék válaszolni, amit Képviselő Asszony mondott, mert gondolom, hogy Önöknél is 
volt néha egyeztetés a háttérben és nem a képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen döntöttek el bizonyos 
dolgokat. Nem kijelentés volt. Azt szeretném kérni Elnök Úrtól, hogy amikor szavazunk, akkor az eredeti 
határozati javaslatot is tegye fel szavazásra és külön szavazzunk a pontokról. Ne keverjük össze a FEV IX. Zrt-t a 
FESZOFE Kft-val.  
 
Takács Zoltán: Köszönöm a tájékoztatást. Ha jól értem, akkor a módosítót kell módosítani, ha azt szeretnénk, 
hogy a parkolással kapcsolatos szerződés határideje maradjon 2020. március 31-ig. Arra is kérem a választ, 
hogy ha megszavazza a Bizottság március 31-ig, akkor később lehet-e a határidőt tolni?  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az eredeti alap előterjesztés és az előterjesztő – polgármester – által Képviselő-testület, 
illetve Bizottság elé hozott módosító javaslat együtt kezelendő. Az alap előterjesztésnek most a december 31. 
tekintendő ebben a három esetben. Ahhoz, hogy a Bizottság azt mondja, hogy ne december 31-ig történjen a 
meghosszabbítása, hanem más időpontig, szükséges lenne egy módosító javaslat. Ha elfogadja a Bizottság, 
akkor ez egy javaslat a Képviselő-testület számára, hogy ne kössön december 31-ig szerződést. Az eredeti 
javaslat szerint a módosítási javaslat azért született meg, mert a feladatellátáshoz szükséges közbeszerzések így 
tervezhetők. Ha a parkolásüzemeltetési szerződés csak 2020. március 31-ig köttetik, akkor a cég, aki a 
feladatellátás kötelezettje, csak március 31-ig tud a beszerzésben gondolkozni, illetve a szükséges humán 
erőforrás biztosításáról gondoskodni, ami nagyon megbonyolítaná az életet, megnehezítené a feladatellátást. 
Ezért született meg ez a módosító javaslat.  
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Hidasi Gyula: Egyetértek az előterjesztésben szereplő dátumokkal. 
 
Dr. Szabadkai Antal: Nem lehet azt csinálni, hogy egyben szavazzunk az eredeti javaslatról és utána külön a 
módosítókról? 
 
Szilágyi Zsolt: Nem lehet. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 1. 
határozati javaslatának módosításáról, a 228/2/2019. sz. módosító javaslat alapján. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 34/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 1. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek 2016. március 1-től 2020. december 31. napjáig 
szóló határozott időre kötik. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatának módosításáról, a 
228/2/2019. sz. módosító javaslat alapján. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 35/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 2. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Jelen megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba és határozott 
időre, 2020. december 31. napjáig szól. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 36/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 3. határozati 
javaslatát. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
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Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatának módosításáról, a 
228/2/2019. sz. módosító javaslat alapján. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 37/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 4. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek határozott időre, 2015. január 1-től 2020. december 
31-ig kötik. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Ehhez a ponthoz érkezett egy módosító javaslat Gyurákovics Andreától, miszerint a FESZOFE 
Kft-vel is 2020. december 31-ig kössük meg a szerződést. Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 5. 
határozati javaslatáról, az elhangzott módosítással. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 38/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 5. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy a Szerződést a Felek határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 
31-ig kötik. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 6. határozati javaslatáról, azzal a módosítással, 
hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. április 1 - 2020. december 31. közötti időszak 
feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 39/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 6. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. április 1 - 2020. december 
31. közötti időszak feladatellátására vonatkozó (köz)beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig 
gondoskodjon. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk a 228/2019. sz. előterjesztés 7. határozati javaslatáról, azzal a módosítással, 
hogy 2020. december 31-ig kerüljön a szerződés megkötésre. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VB 40/2019. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – „Javaslat 
gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztés 7. határozati 
javaslatát, azzal a módosítással, hogy 2020. december 31-ig kerüljön a szerződés megkötésre. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi 
munkaterve 
 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Ehhez a napirendhez érkezett egy módosító javaslat az előterjesztő által, 2020. március 12., 
május 14. és június 11. napi ülésekre szeretne még javasolni napirendi pontokat a munkatervbe. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 41/2019. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019., 219/2/2019. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” 
című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2019. december 12. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ A BKV Zrt. Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín területre forgalmirend változással járó 
munkaterület kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-349/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A BKV-nak már volt engedélye a területre, ami ingyen jár nekik, míg a STRABAG-nak fizetnie 
kell. A jogszabály szerint ingyenesen kell ezt az 548 négyzetmétert odaadnunk, bármennyire is szeretnénk érte 
kapni valamit.  
 
Hidasi Gyula: Irodavezető Úrnak felhívnám a figyelmét arra, hogy ha ezt meg is szavazzuk, de az a probléma, 
hogy az odaérkező munkások a mellettük lévő aszfaltos területeket is használják, kisteherautókkal, 
személyautókkal. Valamikor a zebrán sem lehet áthaladni és a járdák teljesen fel vannak töredezve az 
engedélyezett terület mellett. Azt fogom kérni, hogy amikor majd jövő novemberben befejeződnek ezek a 
munkák, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül a környéken lévő járdák felújítását, illetve az egyéb károkozást. A cég 
ezeket a közterületeket illegálisan használja, a zebrát is teljesen eltorlaszolják a gépjárművekkel.  
 
Szilágyi Zsolt: A múltkori ülésen tárgyaltuk az egyik vállalkozó bódéjának 99%-os díjkedvezményét. Akkor én is 
erre próbáltam „rávilágítani”, hogy nem fizet a BKV azért a területért, de ellehetetleníti azokat a vállalkozókat. 
Ezért mondtam, hogy örülnék, ha legalább azt a kárt állná, és nem az Önkormányzatnak kellene. További kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-349/2019. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VB 42/2019. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a BKV Zrt. (székhely: 1072. Budapest, Akácfa utca 15.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/202) és a (38299/3) 
hrsz-ú – az Sz-349/2019. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerinti piros vonallal jelölt - 
közterületekre, a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín összesen 548 m2-es területére forgalmi rend 
megváltoztatásával járó munkaterület kialakítása céljára 2020. január 1. – 2020. november 30. közötti időszakra 
a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm a részvételt, a következő ülésnek még nincs időpontja, de email-ben vagy sms-ben ki 
fogja küldeni a Hivatal. Az ülést bezárom.  
 
 
 
 

k.m.f 
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        elnök 
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