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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Innovációs és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. december 2-án 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Árva Péter elnök, 
 Dr. Mátyás Ferenc, 
 Takács Máriusz, 
 Dr. Bácskai János, 
 Emődy Zsolt, 
 Kovács András, 
 Gulyás Mihály, 
 Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Riskó György irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Szűcs Balázs főépítész, Dr. Bánfi Réka 
irodavezető-helyettes, Dr. Világos István csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Juhász Csilla 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Árva Péter: Az ülést megnyitom, üdvözlök minden bizottsági tagot és Polgármester Asszonyt is a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2019. december 2-i rendes ülésén. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 fővel van jelen, a bizottság határozatképes. Kérem, hogy jelezzék a napirend előtti 
felszólalásokat. Polgármester Asszony már jelezte, hogy szeretne pár szót mondani a bizottságnak. 
 
Baranyi Krisztina: Nagyon szépen köszönöm a szót Elnök Úrnak. Nagyon röviden csak annyit szeretnék 
mondani, hogy nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő bizottsági tagokat, és nagyon-nagyon jó és sikeres 
munkát kívánok Önöknek az elkövetkezendő 5 évre. Legyen szebb és jobb Ferencváros. A Városfejlesztési 
Bizottság nevéből adódóan a legfontosabb döntések itt fognak majd születni. Köszönöm szépen. 
 
Árva Péter: Köszönjük szépen. Más napirend előtti hozzászólást nem látok, én viszont szeretnék egy kicsit 
bővebben beszélni napirend előtt. Nagyon fontos bizottságban ülünk, ebben a bizottságban dolgozunk azon, 
hogy milyen legyen Ferencváros a jövőben. Nehéz helyzetben vagyunk, mert a bizottságunk különvált az éppen 
a szomszéd teremben ülésező Városgazdálkodási Bizottságtól. Ez egy olyan helyzetet jelent, hogy a két 
bizottság közötti jogkörök, felelősségek nem teljesen tisztázottak. Ezen a közeljövőben finomhangolást tervezünk 
végezni. Mindenkitől azt kérem, mind a képviselőtársaimtól, mind a hivatal dolgozóitól, hogy az ilyen jellegű 
javaslataikat bátran osszák meg velünk. Szeretnék pár szót szólni a bizottság nevéről: Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a mostani neve. A városfejlesztésről nem hiszem, hogy sok szót 
kellene beszélnünk, hiszen a kerület tele van olyan területekkel, részekkel, ahol jelentős városfejlesztési feladat 
áll előttünk. Gondolok a rozsdaövezetre, illetve az alulhasznosított MÁV-területekre. Remélem, hogy ennek a 
bizottságnak jelentős szerepe lesz a jövőnk kitalálásában. Az innováció azért került bele a bizottság nevébe, mert 
egy technológiailag jelentős változásokat hozó világban élünk jelenleg, és szeretnénk, hogy ez a technológiai 
változás megjelenjen ennek a bizottságnak a munkájában. Azért ebben a bizottságban van az innováció helye, 
mert a városfejlesztés a kerületünk jelentős részére nehezen értelmezhető, hiszen nem kell új utakat 
létrehoznunk, nem kell kiszabályoznunk területeket. Viszont ezeket a változó technológiákat igenis fel kell 
használnunk eszközként a régi célok elérésében egy élhető, közösségeket tartalmazó Ferencváros építésére. 
Nem feltétlenül kell technológiai újításokra gondolni ennek a szónak a hallatán, hanem csak egy új 
eszközrendszerre, amivel a régi célokat próbáljuk meg közösen elérni. Végül, de nem utolsó sorban, a 
környezetvédelem is egy rettentően fontos szerepe ennek a bizottságnak. Nem titkolom, hogy korábban volt egy 
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olyan javaslat, hogy a környezetvédelem legyen külön bizottságként nevesítve a bizottsági struktúrában. Ez ellen 
érveltem, legfőképpen azért, mert nem tudok elképzelni olyan városfejlesztést, ami ne a környezetvédelemből 
induljon ki. Számomra az épített és természetes környezet egy egységet képez, és nem tudjuk egyiket a másik 
kárára vagy rovására fejleszteni. Nem tudok elképzelni olyan városfejlesztést, ami ne a környezetvédelemből 
indulna ki. Azt kérem Tőletek, hogy ha bármilyen javaslatotok van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, bátran 
osszátok meg velünk. És itt tegeződtünk. A bizottságban szinte mindenkivel tegeződök, és nagyon szeretném, 
hogy hivatalosan ennek a bizottságnak a nyelve is a tegezés legyen. Én 18 évnyi műegyetemi oktatói 
praxisomban minden hallgatóval tegeződtem, és minden professzorommal is. Azt gondolom, hogy a tegezés egy 
olyan forma, ahol ezekről a dolgokról, a jövőnket érintő fontos dolgokról őszintén és nyíltan tudunk egymással 
beszélni. Ez segíti elő a produktív vitát. Nagyon sokat szeretnék Veletek vitatkozni ebben a bizottságban, mert 
egyáltalán nem hiszem azt, hogy én mindent tudnék vagy mindent jobban tudnék. Nagyon fontos, hogy a közös 
véleményünk jelenjen meg, és közösen dolgozzunk azon, hogy ami a közös célunk: egy élhető, jobb 
Ferencváros. Azt a kiindulási alapot tartom alapvetésnek, hogy mindannyian azért vagyunk itt, mert tiszta szívből 
szeretjük Ferencvárost. Éppen ezért szeretnék Veletek közösen dolgozni azon, hogy Ferencváros jövőjét 
közösen találjuk ki. Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok, akkor a napirend elfogadása a következő 
feladatunk. Könnyű helyzetben vagyunk, mert egyetlen napirendi pont van Sz-345/3019. számú előterjesztés 
Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 1/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

Sz-345/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter, Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Árva Péter: Zárt ülést rendelek el. 
 
Az 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VIK 2/2019. (XII.2.) sz. határozat a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
 

k.m.f 
 

 Árva Péter 
      elnök 

 
 
Dr. Mátyás Ferenc 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Juhász Csilla 
jegyzőkönyvvezető  


