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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. szeptember 19-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Dr. Riskó György 
irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Világos István irodavezető-
helyettes, Róth Istvánné csoportvezető, Ladányi Attila Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta 
csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Ámán András – Budapest IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Rimovszki Tamás – 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Dr. Bondor Zsóka - Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató-
helyettese. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlöm Rendőrkapitány Urat és a Hivatal munkatársait is a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. szeptember 19-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 
napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 257/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére  

168/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet 

igazgatója 
 
3./ 129/2018. (IV. 26.) számú KT határozat módosítása a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében 

166/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
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4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem módosítása a Ráday utca területére 
Sz-330/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ 2018. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-326/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Határozatok módosítása 

Sz-332/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (daruzás) benyújtott közterület-használat 
iránti kérelem 

Sz-354/2018., Sz-358/2018., Sz-346/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Egyéb közterület-használatra vonatkozó kérelem 

Sz-355-357/2018., Sz-359/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Nem kívánom kiegészíteni a költségvetés módosításának I. fordulóját, ezért ha nincs 
hozzászólás, rögtön dönthetünk is a kifüggesztésről. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 153/2018. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 258/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 153/2018. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére  
168/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-

felügyelet igazgatója 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 168/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 259/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 168/2018. sz. – „Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ 129/2018. (IV. 26.) számú KT határozat módosítása a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében 

166/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 260/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 166/2018. sz. – „129/2018. (IV. 26.) számú KT határozat módosítása a „Jedlik Ányos Terv” 
megvalósítása érdekében” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem módosítása a Ráday utca 
területére 

Sz-330/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-330/2018. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 261/2018. (IX.19.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 46/2018. (I.24.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt. 
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete 
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 
15 m2-es területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 
1. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban 
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-330/2018. sz. előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 262/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 48/2018. (I.24.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt. 
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete 
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 
4 m2-es területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. 
napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 
6.772,-Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ 2018. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-326/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-326/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 263/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az Sz-326/2018. számú előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfa árusításra kijelöli, 
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2./ az Sz-326/2018. számú előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja, 
3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 
előnyt élvez az az árus, aki: 
-a korábbi években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati engedéllyel,  
-ellene panasz nem érkezett,  
-az árusítás befejezését követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza 
4./ felkéri Polgármestert, hogy a fenyőfa árusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett pályázatokat 
elbírálás céljából terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elé.  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Határozatok módosítása 

Sz-332/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-332/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 264/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 231/2018. (VI.27.) számú 
határozatban szereplő táblázat 117. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

117. Lónyay u. 46. 
lapos tetőfelújítása (járulékos 

munkákkal) 
400.000 Ft 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 
7./ Forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (daruzás) benyújtott közterület-
használat iránti kérelem 

Sz-354/2018., Sz-358/2018., Sz-346/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-354/2018. sz. előterjesztés 
 
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az ülés előtt is jeleztem, hogy az az eredetileg kiküldött 
előterjesztésben – az ALAKart Ipar-és Képzőművészeti Kft. kérésével kapcsolatban - a 6 nap kérelem 12 napra 
módosulna. A módosított határozati javaslatot elküldjük a Szervezési csoport részére, amennyiben elfogadásra 
kerül. A módosított dátumok a következőek: 2018. szeptember 20. és október 5. között, összesen 12 
munkanapra kérik a hozzájárulást. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-354/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról az elhangzott módosításokkal kiegészítve. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 265/2018. (IX.19.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ALAKart Ipar-és 
Képzőművészeti Kft. (1022. Budapest, Pajzs u. 4. - 6.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36863) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hőgyes Endre u. 10. 
szám előtti útpálya összesen 175 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület 
kialakítására daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra: 
2018. szeptember 20. napja és 2018. október 05. napja között összesen 12 munkanapra a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a kérelmezett 12 
napra összesen: 411.600,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-358/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-358/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 266/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Swietelsky Magyarország 
Kft. (1072. Budapest, Rákóczi út 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37449) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 21. szám előtti útpálya 
összesen 72 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru 
építés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező 
betartása mellett az alábbi napokra: 
2018. szeptember 24. napja és 2018. szeptember 25. napja között összesen 2 napra 
a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 
napra összesen: 28.224,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-346/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-346/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 267/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pszota Builder Kft. (2120. 
Dunakeszi, Vasvári Pálu. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (36824) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 18. szám előtti útpálya összesen 70 m2-es 
területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru bontás céljára a 
Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az 
alábbi napokra: 
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2018. szeptember 24. napja és 2018. szeptember 25. napja között összesen 2 napra a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 27.440,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Egyéb közterület-használatra vonatkozó kérelem 

Sz-355-357/2018., Sz-359/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-355/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-355/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 268/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Tombor Imre (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 
2018. szeptember 20. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos 
napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 
bruttó 4.508,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-356/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-356/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 269/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és 
Kulturális Közhasznú Egyesület (székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday u. 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2018. szeptember 20. napjától - 2019. 
szeptember 14. napjáig könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a 
közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.   
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-357/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-357/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 270/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány (1092. Budapest, Ráday u. 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 34. szám elé 
a díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére „Ráday korzó” kulturális utcafesztivál céljára 2018. szeptember 
29. napján a kézműves foglalkozás időtartamára a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-359/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-359/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 271/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Két Egér Könyvek Kft. 
(székhelye: 1092, Budapest, Ráday u. 20.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére (üzlettel szembeni részre) 2018. szeptember 29. napjára a 
Ráday Korzó rendezvény részeként „népzenei és kulturális rendezvény gyerekeknek” program céljára a 
közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.   
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Mivel Rendőrkapitány Úr szeretne szólni a bizottsághoz, megadom a szót. 
 
Ámán András: Az elmúlt hetekben, hónapokban jó néhány sajtóközlemény megjelent a rendőrök bérezéséről, a 
rendőrség munkájával kapcsolatban. Erről szeretnék egy rövid, objektív tájékoztatást nyújtani, hogy 
Ferencvárosban ez milyen formában „ölt testet”. Jelenleg a rendőrök, ha túlmunkát végeznek, lehetőségük van 
választani, hogy pénzben kérik az ellentételezést vagy szabadidőben. Ez a lehetőség a jelenlegi jogi szabályozás 
szerint 2019. január 1-jétől meg fog szűnni, tehát csak szabadidőben lesz lehetőség a túlmunkát a rendőröknek 
megváltani. Ennek érdekében született egy olyan döntés, utasítás, valamennyi kapitányság vonatkozásában, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, a túlórákat lehetőség szerint 50%-kal csökkenteni kell. Ez azt jelenti, hogy 
rendőreink jelentős bevételtől, bértől „esnek el”, ami „leszerelési hullámot” indíthat el. Ferencvárosban 2018. 
július 1-je óta két kolléga szerelt le a kapitányság állományából, abból kifolyólag, hogy kedvezőbb anyagi 
feltételeket biztosító civil állásokat találtak, illetve egy kollégának szeptember 30-i hatállyal van beadva 
leszerelése. Az elmúlt két évben leszerelés nem történt. Miért fontos ez itt? Azt gondolom, hogy ha a jövőben 
nem fog változás történni a jogi szabályozásban, akkor az önkormányzatok között egy versenyhelyzet fog 
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kialakulni, hogy ki tud kedvezőbb feltételeket, plusz juttatásokat nyújtani a rendőrei megtartása érdekében. 
Érzékeltetni szeretném, mit keres ma egy rendőr – ezek nyilvános adatok, ezeket törvény szabályozza -, és nem 
azért, hogy Rimovszki igazgató urat megbántsam, de egy Közterület-felügyeletnél jobban lehet keresni. Egy járőr 
társ nettó órabére ma 800 forintra, egy járőrnek 870 forintra, járőrvezetőnek 940 forintra jön ki. A járőrparancsnok 
keres nettó 1000 forintot óránként, amit a Közterület-felügyeletnél is megkereshet. Ezeknek a személyeknek a 
meglétével tudjuk biztosítani azt a közterületi jelenlétet, amely a lakosságnak a szubjektív biztonságérzetét 
pozitív irányba befolyásolja. Budapesten az egy főre eső munkateher jelentősebb, ezt hitelesen tudom mondani, 
hiszen több mint 15 évig dolgoztam vidéken. A munkaterhek ellentételezésében, órabérezésében nincs 
különbség vidéki és budapesti rendőr között. Néhány hónapja kifejtettem, hogy jelenleg az állományunkból 
nagyságrendileg 100 fő, aki vidéki: vagy vidékről jár be, vagy albérletben lakik itt vagy a rendőrszállón. Ha ezek a 
személyek „elesnek” a plusz juttatástól, akkor vélhetően hazafelé fognak „orientálódni” vagy le fognak szerelni. 
Azért kívántam most szólni, nem napirend előtt, mert bíztam az Önkormányzat eddigi támogatásában. A 
jutalmazásunkról is „szó esik” a költségvetés módosításban, ezek azok a plusz juttatások, amik segíthetik a 
munkánkat. Nem a Rendőrkapitány személye miatt fog valaki itt maradni, hanem, hogy meg tud élni a fizetéséből 
vagy sem. Szeretném megköszönni az Önkormányzat eddigi támogatását, a jutalmazási keretben, a 
munkafeltételek javítását célzó intézkedésekben: a gépkocsi vásárlást, a Közterület-felügyeletnek, hogy munkát 
biztosít másodállásként a munkatársaim részére. A jutalmazások, plusz juttatások köre azonban a jövőben 
bővítésre szorul, ha azt szeretnénk, hogy Ferencvárosban „ütőképes”, működőképes rendőrség legyen, 
amennyiben a jelenlegi jogi szabályozás nem változik. Kicsit visszamegyek az időben. 2008. január 31-én a 
ferencvárosi rendőrkapitányság állománytáblája 216 főt tartalmazott, ennyien dolgozhattak a kapitányságon. 
Abba „nem mennék bele”, hogy az évek során ez fel volt-e töltve. Jelenleg ez az állománytábla 195 fő, tehát 21 
fővel „kopott meg”, és jelenleg 175 van betöltve, tehát a feltöltöttségi rátánk 89%. Ez annak köszönhető, hogy az 
Önkormányzat eddig is pozitívan állt hozzánk és jó néhány munkatársat annak köszönhetően tudtunk itt tartani, 
hogy szolgálati lakáshoz juttattuk, vagy olyan körülményeket teremtettünk a munkahelyen. Amiket elmondtam, az 
bruttó bérben 210 ezer, 230 ezer, 242 ezer és 266 ezer forintot jelent. A járőri végrehajtói állomány 
alapilletményén túl a túlóra minimum 50%-os pluszjuttatást eredményezett. Erre vidéken csekélyebb mértékben 
van lehetőség. Ezért a plusz pénzért „kőkeményen” meg is dolgoznak a rendőrök. Minimum háromszoros, de 
inkább ötszörös az a terhelés, ami egy főre jut a vidéki munkához képest - ahol én dolgoztam -, de 
természetesen ez nem minden városra igaz. Ahhoz, hogy ezektől az emberektől elvárjuk, hogy kevesebb 
pénzért, a lakóhelyüktől távol, többet dolgozzanak, többet kell nyújtani. Folyamatos az utánpótlás, és nem 
megbántani akarom az újonnan érkező kollégákat, de ilyen jövedelmekért – tisztelet a kivételnek - egyre kevésbé 
kvalifikált rendőrök érkeznek. Ezért tartom szükségesnek, hogy azok megtartására kell „óriási hangsúlyt fektetni” 
a jövőben, akikben még van hivatástudat, és esetleg még a képességük is alkalmassá teszi őket, hogy jó 
rendőrök legyenek, több éve itt vannak, hely és személyismerettel rendelkeznek. Ehhez szeretném kérni az Önök 
további segítségét. Nem azért van, hogy a kéréseim száma már a „jó ízlés határait súrolja” és a „pofátlanság 
mezsgyéjén táncolok”, hogy magamnak „harácsoljam a javakat”, hanem azt szeretném, hogy az itt lévő 
„ütőképes” rendőrség hosszútávon megmaradjon. Köszönöm, hogy meghallgatták a gondolataimat. 
 
Görgényi Máté: Köszönjük Kapitány Úrnak, hogy eljött és elmondta ezt nekünk. 
 
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Tudomásom szerint Ferencvárosnak van minimum két országgyűlési képviselője. 
Listáról nem tudom, hogy hány van még ennek a „tájékán”. Javaslom, hogy a bizottság kérje fel a két 
országgyűlési képviselőt, hogy ezen törvény módosításával próbáljunk előterjesztést készíteni. Akár a következő 
bizottsági ülésre készüljön el egy – Kapitány Úrral egyeztetett – előterjesztés, amiben felterjesztési jogunkkal élve 
– két országgyűlési képviselőnket felkérve – találjunk megoldást valamilyen formában. Természetesen az 
Önkormányzat mindenben segít és mindig is partnere volt a rendőrségnek, de úgy érzem, hogy ez a határ már 
kicsit „átcsúszik” az önkormányzati hatáskörből, ez az Állam feladata. Tehát az ügyrendi javaslatom, hogy 
készüljön egy előterjesztés a következő ülésre, amiben felkérjük az országgyűlési képviselőinket, hogy 
segítsenek ebben, és terjesszenek be egy előterjesztést az Országgyűléshez. 
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Görgényi Máté: Minden képviselőnek köszönöm a részvételt, további jó munkát kívánok! Az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f 
 

 
 Görgényi Máté 
        elnök 

 
 
Mészáros László 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 


