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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2020. szeptember 28-án 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, dr. Bácskai János, Csóti Zsombor, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Jancsó Andrea, 
dr. Mátyás Ferenc, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, 
Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Romhányi Ildikó, dr. Solt Péter, dr. Világos István, Nehéz Jenő, Koór Henrietta Pásztor Miklós, Herczeg Renáta – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgatója, Pataki Márton – FEV IX.Zrt. vezérigazgatója, Márton 
József.  
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a Hivatal 
dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel 
határozatképes, az ülést 13.07-kor megnyitom. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Alpolgármester Úr beteg, 
a mai képviselő-testületi ülésen nem tud megjelenni. Dr. Mátyás Ferencről és Kállay Gáborné képviselőkről tudunk-
e valamit? Kállay Gáborné beteg, azt mondják. Dr. Mátyás Ferenc képviselő késik.  
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Csóti Zsombor: Szeretném tájékoztatni azon képviselőtársaimat, akik a külpolitika iránt kevésbé nyitottak: a 
hétvégén helyhatósági választásokat tartottak Romániában. Ferencváros egyik testvértelepülésén, 
Sepsiszentgyörgy is. Antal Árpád András urat negyedik alkalommal, a szavazatok 77%-val újraválasztották 
polgármesternek. Ezúton is szeretnénk gratulálni neki.  
Még egy örvendetes esemény történt Erdélyben, Marosvásárhelyen 20 év után végre újra magyar honfitársunk lett 
a polgármester, neki is jó munkát és jó egészséget szeretnénk kívánni! 
 
Dr. Mátyás Ferenc képviselő megérkezett az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Én is gratulálok a magam és a Képviselő-testület nevében mindkét polgármesternek! 
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Zombory Miklós: Tudom, hogy az 1. napirend a Bakáts tér. Napirend előtt szeretném egy nagyon fontos dologra 
felhívni a figyelmet. A Lónyay utca és a Ráday utca mind a kettő fordítva egyirányú, mint az átrendezés előtt 
mondjuk 50 évig. Sok idős és fiatal teljesen jogosan arra néz, amelyik irányból elméletileg jöhetnek a járművek. De 
ez csak az elmélet. Vasárnap láttam 2-3 rohamosztagot. Forgalommal szemben vészvillogóval 50-70 km/ órás 
tempóval. Ha ilyenkor egy idős vagy egy gyerek átmegy és nem néz, csak arra, amerre törvényesen kell, akkor 
súlyos probléma következhet be. Igaz, hogy az illetőt elítélik, de ettől a gyereket és az időst megmenteni nem lehet. 
Az ideiglenes időszakra, amíg nem lesz teljesen végleges a Bakáts tér átrendezése, javasolnám, hogy a Közterület-
felügyeletet és a Rendőrséget kérjük meg ezen terület sűrűbb ellenőrzésére. Nem tudom, hogy van-e jelen valaki 
a Közterület-felügyelettől. A Lónyay utcában van kamera, ezeket a renitenseket felvették-e? Kaptak valamilyen 
büntetést?  
 
Dr. Bácskai János: Napirend előtti kérdés ugyan nincsen, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor fogok választ 
kapni az interpellációban feltett kérdésekre? A jelenlegi SZMSZ-ünk szerint, ami még nincsen megváltoztatva, az 
interpellált személyétől 15 napon belül írásbeli választ kell, hogy kapjak. Ezt Reiner Roland alpolgármester úr meg 
is említette a maratoni hosszúra nyúlt képviselő-testületi ülésen. Habár meg kell jegyezni, hogy ilyet még nem látott 
Ferencváros, hogy 2 perc híján 12 órás képviselő-testületi ülés polgármester részvétele nélkül zajlott le a második 
felétől. Volt egy próbálkozása, hogy véget vessen a képviselő-testületi ülésnek, de ez nem sikerült. Két szavazatot, 
támogatást kapott ehhez, aztán 8,5 óra elteltével otthagyta a képviselő-testületi ülést. Annyit nem mondott nekünk, 
hogy fapapucs, de a Képviselő-testület természetesen befejezte a munkáját. Még csak feltételezni se merem, hogy 
nem mert az interpellációs szavazás elé állni. Az pedig, hogy nem kapok választ, az helyi rendeletellenes. Nem 
méltó egy polgármesteri viselkedéshez, ez sem. Ha az lenne a válasza, hogy küldött nekem egy e-mailt, akkor az 
igazság kedvéért, hogy mindenki tudjon róla: az e-mailben a magán facebook oldalára mutató link szerepel. Ezt 
nem tekintem válasznak.  
 
Baranyi Krisztina: Szeretném tájékoztatni dr. Bácskai János képviselő urat, hogy a hivatalos e-mail címemről, 
tehát a baranyikrisztina@ferencvaros.hu-ról kapott egy hivatalos politikusi oldalamra, nem magán oldalamra 
mutató linket, ahol a választ elolvashatta. A facebook adatai szerint Önön kívül ez több, mint 30.000 emberhez ért 
el. Feltételezem, hogy Ön is el tudta olvasni. A 15 napon belüli határidővel küldtem.  
 
Sajó Ákos: Úgy tudom, hogy a Madaras József téren felgyorsul a kültéri fitnesz park létrehozása. Polgármester 
Asszonytól ugyan már személyesen megkérdeztem, de így is meg szeretném kérdezni: elég nagy területen lesz. 
Nincsen a Madaras József téren akkora hely, mint, amekkora ez a fitnesz központ lenne, vagy hogyan hívjam. A 
szelvénybe belekerült egy fa és belekerült egy kamera is, ami a Madaras szobor miatt lett odahelyezve. Mi lesz a 
sorsa a kamerának? Úgy tudom, hogy vagy a fa, vagy a kamera? Döntés előtt van a történet. Szeretném, ha a 
szobor épsége miatt, a kamera a szobrot is nézhesse. Úgy tudom Polgármester Asszony pozitívan áll ehhez a 
kérdéshez hozzá.  
 
Deutsch László képviselő megérkezett az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: A sporteszközök elhelyezkedése miatt kell ideiglenesen áthelyezni ezt a térfigyelő kamerát. Ez 
természetesen nézni fog a szoborra is. A kamera az új helyre ennek figyelembevételével lesz áttelepítve.  
 
Gyurákovics Andrea: Jelezni szeretném, hogy a napirend előtti felszólalásokra akkor van lehetőség, ha a 
Képviselő-testület a napirendet elfogadta az SZMSZ szerint. Jelzem megint nem az SZMSZ szerint működünk. 
Nem szabályosan haladunk. A napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
 
Torzsa Sándor: Arról a problémáról, amiről beszélni szeretnék, mindegy, hogy a napirendek megszavazása után 
vagy előtt tájékoztatom a Képviselő-testületet. A lakóknak is mindegy az, hogy pontosan mikor hangzik el az 
SZMSZ szerint, sokkal inkább az a fontos, hogy mielőbb megoldást kell találnunk erre a problémára. Már előző 
képviselő-testületi ülésen is napirend előtt tájékoztattam a Képviselő-testületet a Haller utca, Balázs Béla utca 
sarkán a Telepy utcában található munkásszálló füstkibocsátásáról. Sajnos azt a tájékoztatást kell adnom 
Polgármester Asszonynak, hogy a helyzet nem, hogy javult volna, hanem rosszabb lett. Több lakóval sikerült 
beszélnem. Kiderült, hogy nem csak ezen a sarkon élők panaszkodnak, hanem a Sobieski utcában, a Gát utcában 
élők is szenvedik a munkásszálló füstjét. Most már a becsléseim szerint nagyjából 1500 ember és több száz 
háztartás életét nehezíti meg ez az intézmény. Pontosan tudom azt, hogy Polgármester Asszony a nyáron is tett 
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intézkedéseket, hogy a lakókat igencsak zavaró füstkibocsátás megszűnjön. Erről majd szeretném kérni, hogy 
tájékoztassanak, hogy a Pest megyei Kormányhivatal érdi kirendeltsége milyen választ adott a Polgármester 
Asszony megkeresésére. Szeretném jelezni, hogy szükségesek további lépések, mert nem oldódott meg ez a 
probléma, sőt ahogyan megyünk előre az időben, egyre rosszabb lesz ott a helyzet.  
 
Baranyi Krisztina: Amint tudja Képviselő Úr Isten malmai lassan őrölnek. Ahogyan megkapjuk a válaszokat 
azonnal az Önök és a Képviselő-testület rendelkezésére fogjuk bocsájtani.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): A Frakció kérése, hogy szavazzunk a 4. és az 5. napirendi pontok napirendről történő 
levételéről.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem Frakcióvezető Úr indoklását arról, hogy miért vegyük le napirendről egy szociális 
rendelet tárgyalását, ami első fordulós, tehát gyakorlatilag érdemi, csak a kifüggesztéséről szavazunk? Továbbá 
egy médiacéggel kapcsolatos napirendi pontot, ahol fontos lenne az, hogy az általunk eldöntött és már működő 
szabad sajtó az önmaga rendelkezhessen azokról a forrásokról, amelyeket a központi közpénzből számukra 
biztosítunk? Kérném a Képviselő Úr indoklását.  
 
Árva Péter: Úgy látom az egyeztetések során egy egyszerű félreértés történt, ami egy 10 perces megbeszéléssel 
elosztatható lenne. Ez nem történt meg. Éppen ezért tisztelettel kérem, hogy szavazzunk erről.  
 
Baranyi Krisztina: Milyen félreértés történt? Ezt nem értettem. Mi az indoka annak, hogy ne tárgyaljuk meg a 
szociális rendeletet?  
 
Árva Péter: Kérdezem, hogy kell-e indoklás egy ügyrendi javaslathoz?  
 
Baranyi Krisztina: Válaszolok először a bekiabálásokra. Az SZMSZ így írja: „25.§ (1) A napirendi pont 
tárgyalásának elhalasztására a vita lezárásáig, napirendi pontonként egy-egy alkalommal a polgármester, az 
alpolgármester(ek), a frakciók és a jegyző indokolással alátámasztott javaslatot tehetnek. A javaslatnak a halasztás 
időtartamára is vonatkoznia kell.” Ennyit a fideszes bekiabálásról. Kérném szépen az indoklást. Nincsen indoklás? 
Rendben. Amennyiben nincsen indoklás, akkor szavazzunk a napirend módosulásáról, arról szavazunk, hogy 
kifüggesztésre sem, vitára sem tartja alkalmasnak a szociális rendeletet a Képviselő-testület.  
Kérem, szavazzunk a 4. és az 5. napirendi pontok levételéről.  
 
511/2020. (IX.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 168/2020. sz. 
„Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)” 
című és a 141/3/2020. számú „Média cég alapítása” című előterjesztéseket leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  nem 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  igen 
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Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
512/2020. (IX.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Bakáts tér forgalomtechnikai koncepció, eseti bizottság felállítása 

170/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő 

 
2./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítására 
 162/2/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének 
meghatározása 

169/2020., 169/2/2020. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (15 igen, 1 nem) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésemre álló polgármesteri 
keretből 1,5 millió forintos támogatást kívánok juttatni az Iványi Gábor-féle Oltalom Karitatív Egyesületnek. 
Amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület, kérem a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságot is, tárgyaljon, ha esetlegesen a saját keretéből szeretne ilyen támogatást nyújtani a testvérközösség, 
Evangéliumi Egyházának is.  
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Gyurákovics Andrea: Kicsit átírta a napirendről szavazás a napirend előtti felszólalásomat, úgyhogy két dologra 
fogok kitérni. Csatlakoznék Csóti Zsombor képviselőtársamhoz a gratulációhoz. Továbbá folytatnám a 
gratulációkat: nemcsak határon túl, hanem Magyarországon is tartottak a hétvégén választásokat. A megválasztott 
összes polgármesternek, akik jelzem fideszesek, pl. Mohács, Karcag településen megnyerték nagyon magas 
arányban. Ezen polgármestereknek és a frissen megválasztott képviselőknek is szeretnék gratulálni és jó munkát 
kívánni.  
A másik, amiről szerettem volna beszélni, de jövő héten lesz rendes képviselő-testületi ülésünk, ott majd Pataki 
Mártontól és a parkolással kapcsolatosan lesz néhány kérdésem, a közbeszerzési eljárás megsemmisítéséről, a 
hozzá kapcsolódó pénzbírságról. Bár információim szerint Ön azt mondta, hogy örüljünk annak, hogy ilyen kis 
bírságot kaptunk. A kis tolvaj után jött a kis bírság. Ennek azért én annyira nem örülök. Szeretném felhívni a 
képviselőtársaim és a Vagyonkezelési Iroda figyelmét, hogy a Ráday u. 16. számú társasházból kaptam egy 
megkeresést. Ott van egy önkormányzati lakás, akinek a bérlőjével évek óta probléma van. Folyamatosan küldik a 
leveleket, folyamatosan panasz van rá. Küldtek fotókat is nekem, ahol az önkormányzati bérlő az állataival egy a 
lakása előtt kirakott szőnyegen végezteti el a dolgát és az ürülék napokon keresztül ott van. Kipakol mindenféle 
dolgokat a folyosójára úgy, hogy elbarikádozza az utat. A többi lakó nem tudja a saját ingatlanját megközelíteni. 
Ezzel kapcsolatosan szeretnék kérni a jövő heti képviselő-testületi ülésre az illetékes irodától, illetve a vezetéstől 
egy tájékoztatást, hogy milyen intézkedések történtek ezzel kapcsolatosan és hol tart az ügy. Milyen olyan hathatós 
intézkedéseket tesznek vagy tettek már eddig, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt már eddig ebben az 
ügyben, amiben a társasház életét végre valaki megsegíti.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem a kedves fideszes képviselőtársaimat, hogy a jövő heti ülésre, amikor a közbeszerzés 
2 millió forintos bírságáról is szó lesz, készítsék össze azt a 330 millió forintos bírság dokumentációját, amit európai 
uniós pénz szabálytalan felhasználásával kapcsolatban róttak ki az Önkormányzatra, amit Önök eltitkoltak és amit 
végül képviselői közbenjárásra Lázár János fizetett ki az Önkormányzat helyett, az Önök nagy szerencséjére. 
Illetve hozzák azokat a dokumentumokat is, amelyek a ferencvárosi újság közbeszerzésével kapcsolatos 
szabálytalanság miatt – ha jól emlékszem – 14 millió forintos büntetést szabtak ki az Önkormányzatra. Jól meglehet 
majd vitatni, azt, amit mi most azonnal nyilvánosságra hoztunk azzal, amelyeket Önök megpróbáltak eltitkolni. 
Látom, hogy bólogat. Ez mindösszesen 330 millió forint és 14 millió forintos bírság.  
Várom továbbra is Képviselő Asszony lemondását azzal kapcsolatban, hogy visszaélve a pozíciójával hogyan 
juttatott a saját maga által kezelt házaknak önkormányzati pályázatokon pályázati közpénzt, illetve hogyan hirdette 
a saját vállalkozását azzal, mivel Ön egy önkormányzati képviselő minden bizonnyal jobban hozzáfér ezekhez a 
pályázati pénzekhez. Várjuk a lemondását Képviselő Asszony. A Fidesznél a felelősség nem szokott magától 
értetődő lenni.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Bakáts tér forgalomtechnikai koncepció, eseti bizottság felállítása 

170/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő 

 
Takács Krisztián: Mint bizonyára tudják az előterjesztésnek az az előélete, ami gyakorlatilag életre hívta ezt a mai 
rendkívüli képviselő-testületi ülést, hogy nem lett elfogadva Bakáts tér projekt költségvetésének az átalakítása. 
Ezzel kapcsolatban merült fel ez a bizottság, mint egy kompromisszum, egy megoldási javaslat, hogy a legnagyobb 
problémát okozó forgalmi rendet azt több párt és több frakció bevonásával, több személy okosabbat fog mondani 
a végén. Így egy bizottság felállítását kezdeményeztük. Ezúton is szeretnék elnézést kérni Zombory Miklós 
képviselő úrtól, hogy a nagy fejetlenség következtében sajnos nem tudtunk neki időben szólni. Köszönöm szépen, 
hogy elvállalta a bizottságban való szereplést. Kérem, támogassák az előterjesztést.  
 
Torzsa Sándor: Szeretném megdicsérni ezt az előterjesztést. Nagyon bölcs és politikailag érett előterjesztés. Az 
elmúlt egy évben folyt egy viszonylag kiszámítható, higgadt és nyugodt mederben egy jó minőségű szakmai vita 
arról, hogy milyen Bakáts teret szeretnénk, ahol gyalogosok vannak, közösségi tér van, de a lakók különböző 
igényeit is figyelembe szeretnénk venni. Azt szeretnénk, ha zöldebb lenne, ha különböző funkciók össze lennének 
hangolva. Ebben volt a frakciók részéről egy gondolkodás. Talán az előző képviselő-testületi ülésen ez a jó és 
nyugodt hangvételű szakmai vita kapott egy furcsa gellert, ami bölcs dolog, hogy visszahelyeződik a szakmai 
mederbe. Gratulálok a Képviselő Úrnak, remek megoldást talált erre. Valóban egy bizottság, ami folyamatosan 
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monitorozza, folyamatosan kontrolálja a forgalmi renddel kapcsolatos különböző kérdéseket, az valóban a szakmai 
vitát jó mederbe tudja újra terelni.  
 
Baranyi Krisztina: Hangsúlyoznom kell, hogy szakmai vita fog folyni a teljes felújítás ideje alatt. Ezért nem csak 
képviselőket, hanem reményeink szerint meghívott közlekedési szakértőket is láthatunk a bizottsági üléseken.  
 
Deutsch László: Lenne egy önálló képviselő javaslatom Takács Krisztián képviselőtársam javaslatához, ha 
befogadja jó, ha nem fogadja be, akkor kérek külön szavazást. Kapcsolódik a Bakáts tér közlekedéséhez. 
Javaslatom első része: a Ráday utca sétáló utcának azonnali felfüggesztése sétálók hiányában. Ez a projekt nem 
működik. A másik: egyetértve Takács Krisztiánnal javaslom, hogy azonnal állítsuk vissza a Bakáts tér közlekedési 
rendjét. Ezalatt az 1 hónap alatt - amit időhúzásnak érzek - a bizottság ki tudja dolgozni, hogy azon a kis utcarészen, 
ami a Lónyay utca és a Bakáts tér között van, hogyan tudjuk elterelni, megszűrni a forgalmat.  
 
Baranyi Krisztina: Valamit félreért Képviselő Úr. Nem egy hónap alatt, hanem egy év alatt fogja ez a bizottság 
kialakítani az álláspontját. Belső-Ferencváros lezárása október 15-ével megszűnik.  
 
Zombory Miklós: Nemcsak külső szakértő, hanem egy helyszíni bejárás is fontos lenne. Ne az irodába 
térképekkel, iratokkal kezdjük az akciót, hanem szakembert odarendelve a helyszíni bejárás a legelső. 
Személyesen is láthatjuk, hogy mi történik.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen több helyszíni bejárás is lesz.  
 
Deutsch László (ÜGYREND): Asszonyom felhívnám a figyelmét, hogy az igét Takács Krisztiánhoz intéztem, nem 
Önhöz. Az ő válaszát várom. Elutasítása esetén, kérek a javaslatomról egy szavazás tartását.  
 
Takács Krisztián: Köszönöm a javaslatokat. A válaszom egyik pontja az, amit Polgármester Asszony is kiemelt, 
hogy ez nem egy rövidtávú projekt. Elsősorban a forgalomszabályozásnak azt a részét szeretnénk megragadni 
majd, amit a Bakáts tér felújítása után fog életbe lépni, tehát nem a jelenlegi helyzetet. A jelenlegi helyzet már egy 
szakmai előélettel rendelkező megoldás. Ha a Ráday utca sétáló utca mivoltával kapcsolatban nyilatkoznék, az 
hasonló indokok miatt nem lenne szakmailag megalapozott döntés, ad hoc döntés lenne. Ebben a kérdésben nem 
nyilatkozhatok, mivel nem vagyok közlekedés mérnök.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem Képviselő Urat fogalmazza meg a módosító javaslatot pontosan. A Ráday utcát, mint 
sétáló utcát szüntessük meg? Jelenleg sem sétáló utca a Ráday utca.  
 
Deutsch László: Azt hiszem elég érthetően mondtam. Az Ön projektje, amit szerintem még Dunaújvárosból, 
Nagykanizsából is megszavaztak a facebook oldalán, ami nálam egy társasági oldal, nem hivatalos, idejétmúlt, 
nem működik, felháborodás övezi. Szüntessük meg. Ennyi. Azonnali hatállyal. Ugyanez érvényes a Bakáts térre. 
Nem óhajtok két évet várni, amíg a bizottság jó vagy rossz munkát végez. Ráérünk akkor ezzel foglalkozni, ha 
felújítottuk a Bakáts teret. Azt hiszem elég érthető volt a javaslatom. Ha tetszik egybe szavaztassa meg, ha tetszik 
kettőbe.  
 
Baranyi Krisztina: Biztosan az én hiányosságom Képviselő Úr, de nem értem, mit szüntessünk meg? A Ráday 
utcát, mint sétáló utca? Szeretném, ha megfogalmazná Képviselő Úr pontosan, hogy miről szavazzon a Képviselő-
testület.  
 
Deutsch László: Javaslatom: azonnal szüntessük meg a hétvégi lezárásokat Belső-Ferencvárosban. Második 
része a javaslatomnak: azonnal állítsuk vissza a Bakáts tér eredeti közlekedését, egészen addig, amíg a bizottság 
ki nem talál valami okosat. Érthető voltam? Fejbólintást kérek legalább Asszonyom.  
 
Baranyi Krisztina: Ezúttal érthető volt Képviselő Úr! 
 
Deutsch László: Megkérném, hogy beszéljen a mikrofonba. Elhaló hangon semmit nem értek.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 170/2020. számú előterjesztés elhangzott módosító javaslatairól. 
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513/2020. (IX.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hétvégi 
lezárásokat megszünteti Belső-Ferencvárosban, illetve a Bakáts tér eredeti közlekedési rendjét visszaállítja.” 
 

(7 igen, 4 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  nem 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  tartózkodott 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  nem szavazott 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A Demokrata Frakciót nem tájékoztatta Deutsch László képviselő úr, hogy lesz ilyen 
módosító javaslata. Szeretnék tenni egy módosító javaslatot, a vitában elhangzottakhoz. Egy újabb határozati 
javaslatot szeretnék megfogalmazni. A bizottság első ülésén vizsgálja meg azt, amit Deutsch László képviselő úr 
megfogalmazott. Ha szükséges akkor a bizottság tegyen ezzel kapcsolatban javaslatot. Ez egy újabb határozati 
javaslat.  
 
Baranyi Krisztina: A bizottság első ülésére már nem lesz lezárva a Belső-Ferencváros, ahogyan mondtam is. De 
a bizottság elnöke azt tűz napirendre, amit csak szeretne.  
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 170/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
514/2020. (IX.28.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1./ 3 tagú ideiglenes bizottságot választ, melynek feladatát a következők szerint határozza meg: 2021. október 31. 
napjáig történő javaslattétel a Budapest IX. Kerület Bakáts tér projekttel kapcsolatos forgalomszabályozás 
meghatározására a Bakáts tér felújítását követő időszakra. 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Az 1. pont szerinti bizottság elnökének Takács Krisztián képviselőt, tagjainak Zombory Miklós képviselőt és 
Torzsa Sándor képviselőt választja. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a bizottság tagjai részére javadalmazást nem állapít meg. 
Határidő: 2020. szeptember 28. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ felkéri az 1. pont szerinti bizottságot az 1. pont szerinti javaslattétel elkészítésére és annak Képviselő-testület 
elé történő terjesztésére. 
Határidő: a képviselő-testületnek 2021. október 31. napját követő első rendes ülése 
Felelős: Takács Krisztián képviselő 

 (15 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
2./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítására 
 162/2/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2/2020. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

515/2020. (IX.28.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 162/2/2020. 
számú előterjesztés mellékletében szereplő, Budapest Főváros Önkormányzatával 2019. július 26-án megkötött, 
a „Bakáts-projekt” című városrehabilitációs projekt Támogatási Szerződés  1. sz. mellékletének módosítását 
kezdeményezi a Támogatónál. A módosított 1. sz. melléklet a szökőkút projektelemre tervezett összes költséget, 
azaz 107.334.957 Ft-ot (támogatás: 35.786.451 Ft; sajátforrás: 71.548.506 Ft) a „Zöldfelületek megújítása, 
növénytelepítés, öntözőrendszer kialakítása, díszburkolat” sorra csoportosítja át. 
Határidő: 2020. október 8.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
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Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy 30 napirendi pontnál többet nem tudunk 
tárgyalni a jövő heti képviselő-testületi ülésen. 
 
Deutsch László képviselő elhagyta az üléstermet.  
 
3./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság 
összetételének meghatározása 

169/2020., 169/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, még 
az előző képviselő-testületi ülés előtt. Akkor volt egy módosító javaslat ezzel kapcsolatosan, ami nem kapott 
többséget. Azt kérte az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, hogy a szakmai bizottságba 
kerüljön bele a bizottság elnöke és a szociális tanácsnok is és a pályázati kiírás legyen módosítva. Azt látom, hogy 
ezeknek részben sikerült megfelelni, amit köszönök szépen.  
 
Baranyi Krisztina: Mivel bele van írva az előterjesztésbe, gondolom, hogy sikerült megfelelni. Vagy nem látta még 
Képviselő Úr az előterjesztést?  
 
Torzsa Sándor: Most lett kiosztva Polgármester Asszony! Itt van a kezemben, ezt nem láttam, most néztem meg.  
 
Baranyi Krisztina: Nem. Az eredeti előterjesztésben volt kiküldve. Az egy módosítás. Amit kért a bizottság, hogy 
kerüljön bele, az benne van.  
 
Torzsa Sándor: Minden rendben van. Köszönjük szépen.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 169/2020., 169/2/2020. számú előterjesztések határozati javaslatairól. 

516/2020. (IX.28.) sz. 
Határozat 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői feladatainak ellátására a 
magasabb vezetői pályázatot a 169/2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.  
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatinak ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
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3./Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására beérkező 
pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
- Döme Zsuzsanna alpolgármester, 
- Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy, 
- Jancsó Andrea önkormányzati képviselő, 
- Torzsa Sándor önkormányzati képviselő, 
- Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által delegált tag, 
- Takács Imre, elnök – gyermekvédelmi szakértő – Magyar Családsegítők- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesülete, 
- Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag, 
- Vecsei Miklós alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szakmai 
Szövetség, a Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által a szakértői bizottságba 
delegált tagjainak, valamint a gyermekvédelmi szakértők tagjainak megbízási díját bruttó 20.000 Ft/fő/benyújtott 
pályázat összegben határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének 
aláírásáról gondoskodjon a 3142. „humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Dr. Bácskai János igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 

 

Baranyi Krisztina: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 13.40-kor bezárom.  
 

k.m.f. 
 

Baranyi Krisztina 
polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző 

 
 
Herczeg Renáta 
jegyzőkönyvvezető 


