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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 8-án 11.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem
IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Árva Péter, dr. Bácskai János, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Jancsó Andrea, dr. Mátyás
Ferenc, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory
Miklós képviselők,
Reiner Roland alpolgármester,
Döme Zsuzsanna alpolgármester.
Hivatal részéről:
Dr. Szabolcs Mária aljegyző,
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Janitz Gergő, Szűcs Balázs, Romhányi Ildikó, Petrovitsné Fehér Judit, dr. Sotkó Béla, dr. Solt Péter, Szilágyi
Imre, Szili Adrián, dr. Világos István, Molárovitsné Gyöngyösi Tímea, Pásztor Miklós, Nehéz Jenő, Koór
Henrietta, Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Karas János – IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, dr. Mechler András – FESZ
KN Kft. igazgatója, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgatója, Márton József - FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kis Bernadett, Pethő
Tamás, Borbély Csaba, Csima Jonatán a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében.
Reiner Roland: 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 11.11 órakor megnyitom. Baranyi Krisztina polgármester asszony betegség miatt ma
nem tud jelen lenni. Két további hiányzó: Kállay Gáborné és Sajó Ákos nincsen jelen, nekik jobbulást kívánunk,
illetve ezúttal Balogné dr. Nagy Edit jegyző asszony sincsen velünk. Mindenki vigyázzon az egészségére.
Deutsch László: Szomorú kötelességemet teljesítem. Egyesületünk két alapító tagja, akik szorosan kötődtek az
Önkormányzathoz, a közelmúltban meghaltak. Szentpáli-Gavallér Csaba évtizedeken keresztül volt a FESZOFE
Nonprofit Kft. igazgatója, Tornai István 2002-2006-ig az SZDSZ színeiben, 2010-ben a Lokálpatrióta Egyesület
színeiben, 2011-től független képviselőként fejtette ki tevékenységét. Kérném a Képviselő-testület tagjait, hogy fél
perces néma csenddel adózzunk az emlékének. Megkérem a vezetőséget, hogy egy fekete zászlót aggasson ki
az Önkormányzat elé.
A Képviselő-testület fél perces néma megemlékezést tart.
Reiner Roland: Kérném, azokat a képviselőket, akik napirend előtt szeretnének hozzászólni, most jelezzék
szándékukat. Ezekre a felszólalásokra a napirend elfogadását követően kerül sor. A napirenddel kapcsolatban
két változás lenne. Az egyik, hogy az előterjesztő a 11. számú Médiacég alapítása című napirendi pontot
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visszavonja. A másik, hogy sajnos az előzetesen kiküldött napirend nem tartalmazta az SZMSZ szerint
kötelezően tartalmazandó interpellációra adott választ. Ez a 16. napirend a „Javaslat okos utcatáblák
kihelyezésére” című napirendet követő napirendi pontként jönne be a napirendre. A napirenddel kapcsolatban
van kérdés, észrevétel?
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Ahogyan elmondta Alpolgármester Úr is, több képviselőtársunk beteg, többen
köhögnek. Polgármester Asszony és Jegyző Asszony sem tud jelen lenni a képviselő-testületi ülésen.
Indítványozom, hogy a képviselő-testületi ülést halasszuk el.
Reiner Roland: Torzsa Sándor a képviselő-testületi ülés elnapolásáról tett javaslatot. Erről az SZMSZ szerint a
Képviselő-testület vita nélkül minősített többséggel dönt. Kérem, szavazzunk az ülés elnapolásáról.
517/2020. (X.8.) 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 2020.
október 8-i képviselő-testületi ülést elnapolja.”
( 5 igen, 4 nem, 5 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
nem
igen
tartózkodott
igen
igen
tartózkodott
tartózkodott
tartózkodott
távol
nem
távol
nem
nem
igen
távol
igen
tartózkodott

Gyurákovics Andrea: Szeretném kérni napirendek közé felvenni a tájékoztatók közül a 3. tájékoztatót.
Reiner Roland: Ezt a napirendi pontot a zárt előterjesztések előtti utolsó napirendi ponthoz tesszük, hogyha ez
megfelel.
Takács Zoltán képviselő bejött az ülésterembe.
Csóti Zsombor (ÜGYREND): Szeretném kérni, hogy az Üllői úti kerékpárúttal kapcsolatos előterjesztésemet,
ami 3 hónapja van Önöknél, azt vegyünk napirendre. SZMSZ-ben nem találtam olyan pontot, ami alapján ez nem
került ismételten a Képviselő-testület elé.
Reiner Roland: Aljegyző Úr arról tájékoztatott, hogy miután nincsen a meghívóban, ezért erről nem tudunk
szavazni.
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Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Szintén azt kérném, hogy a ferencvárosi zászló kihelyezése című napirendet vegyük
fel. Polgármester Asszony nem vette fel napirendre. Utána napirend előtt szeretnénk majd szót kérni.
Reiner Roland: Ugyanezt tudom mondani, amit Aljegyző Úr az előbb megmondott, hogy nincsen ilyen opció.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Ez rendkívüli vagy rendes képviselő-testületi ülés?
Reiner Roland: Ez egy rendes képviselő-testületi ülés.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Technikai szünetet szeretnék kérni addig, amíg Aljegyző Úr átnézi az SZMSZ-t,
hogy mi vonatkozik a rendes képviselő-testületi ülés napirendjére és mi vonatkozik a rendkívülire. A rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjére nem lehet felvetetni a meghívón kívül napirendet, a rendes képviselőtestületi ülés napirendjére fel lehet vetetni szabályszerűen benyújtott előterjesztéseket. Csóti Zsombor
előterjesztése szabályosan benyújtásra került, megkapta a törvényességi észrevételt, átengedték, tehát
napirendre vehető. Semmi oka nincsen annak, hogy a Képviselő-testület ne tudja tárgyalni. Innentől kezdve, hogy
ez nem egy rendkívüli képviselő-testületi ülés, akkor napirendünkre tűzhetjük.
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Annyi lenne a hozzászólásom Torzsa képviselő úr előadásához, hogy az SZMSZ
garanciális szabályokat, egy meghatározott eljárási rendet tartalmaz. Nem véletlen, hogy a meghívó kiküldésével
együtt az előterjesztéseket is ki kell küldeni, a képviselők így tudnak felkészülni az adott előterjesztésből, aztán
döntést hozni. Jelen esetben ezen előterjesztések kiküldése nem történt meg, a képviselők ilyen úton nem tudták
ezek tartalmát megismerni. Arra magam sem tudok válaszolni, hogy ezen előterjesztések milyen okból nincsenek
a képviselők előtt, ha ezeket a képviselők benyújtották és már a törvényességi ellenőrzésen is átestek.
Álláspontom szerint most a képviselő-testületi ülésen ezek nem tárgyalhatók. A képviselők részére nem került
kiküldésre az anyag, nem ismerték meg valamennyien. Ha hiba történt az előterjesztésekkel kapcsolatban az
előkészítés során, akkor azt orvosolni kell és a következő képviselő-testületi ülésen Képviselő-testület elé
kerülnek ezek az anyagok.
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Kérném az SZMSZ felülvizsgálatát. Vezessük vissza a sürgősségi előterjesztést.
Nem Aljegyző Úrhoz szól ez, hanem Jegyző Asszonyhoz, aki nincsen itt. Ő a törvényesség őre. A törvényesség
őrének fel kellett volna raknia a képviselői indítványokat a mai napirendre. Ez miért nem történt meg? Ha
betartjuk a törvényességet, hogy nem lehet felvenni, az is a törvényesség betartása lett volna, hogy fel kellett
volna venni napirendre és majd a Képviselő-testület eldönti, hogy akarja-e azt az előterjesztést vagy nem. Nem
Baranyi Krisztina egy személyben dönt arról, hogy mit akarunk a kerületben! A Jegyző Asszony hibázott, a
törvényesség őre nem engedte azokat az előterjesztéseket, mint pl. az enyém is, ami 10 nappal a képviselőtestületi ülés előtt lett beadva. Megnézte a Jogi Iroda, nem talált benne semmi törvénytelent, be lehetett volna
terjeszteni. A javaslatom, hogy vezessük vissza a sürgősségi beadást.
Reiner Roland: Ennek a helyzetnek, amit hónapok óta vívunk valóban ez lehet a feloldása, hogy az SZMSZ-t
meg kell változtatni, hiszen jelenleg az SZMSZ ebből a szempontból nem működik jól. A beadványnál nevesíti az
egyéni képviselőt, a napirendre vételnél, a kötelező elemeknél nem nevesíti a képviselőt. Ebből a szempontból ez
az SZMSZ láthatóan nem erre a helyzetre van kidolgozva. Úgy tudom, hogy többen is fordultak
Kormányhivatalhoz, legalábbis az elmúlt alkalmakkor ezt jelentették be. A Törvényességi Felügyeletre Képviselő
Úr biztosan fog kapni választ, hogy itt a Jegyző Asszony hibázott-e vagy sem.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Nem irigylem Aljegyző Urat, hiszen beugróként érkezett. Lehet, hogy ezért nincsen
minden információ birtokában. Tájékoztatom, hogy a kiküldés megtörtént. Az SZMSZ nem rendelkezik arról, hogy
kinek kell a kiküldést elvégezni. Az előterjesztő ezt megtette, elküldte minden képviselőnek. A kiküldés az ilyen
értelemben megvalósult. Innentől kezdve semmilyen jogi akadálya nincsen, hogy ez a napirendi pont nem
tárgyalható lenne. Minden képviselő a hivatalos e-mail fiókjára megkapott előterjesztés, kiküldésnek minősül.
Van-e olyan képviselő, aki nem látta ezt az előterjesztést és nem tudja, hogy miről van szó. Rendben, ilyet nem
látok, akkor tárgyalható ez a napirend. A kiküldés megtörtént.
Reiner Roland: Aljegyző Úr szava ebben döntő. Ha ő azt mondja, hogy ez nem tárgyalható, mert nem felelt meg,
akkor eszerint fogok szavazást kezdeményezni.
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Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az előterjesztések kiküldési rendjét az SZMSZ szabályozza. A meghívóval együtt
mennek ki a meghívóban szereplő előterjesztések. Az, hogy képviselő magánúton küldi. A meghívóban szereplő
napirendi javaslatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Polgármesteri Hivatal küldi ki. Ez az eljárás.
Reiner Roland: Ha nincsen több hozzászólás, akkor ez esetben kérem szavazzunk a napirendről az említett
módosításokkal.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Nem értettem Alpolgármester Urat, akkor szavazunk Csóti Zsombor
előterjesztéséről is.
Reiner Roland: Nem, arról nem tudunk szavazni, hiszen Aljegyző Úr azt mondta, miután nem került kiküldésre,
nem volt az eredeti napirenden, ezért ennek a napirendre vételéről nem lehet szavazni.
Torzsa Sándor: Miért nem lehet? Nem látom azt az SZMSZ-beni problémát, amiért erről ne lehetne szavazni.
Két dolog van. Vagy egy képviselőnek, ami Mötv. joga csorbul, vagy a helyi SZMSZ-ünk. Felsőbb vagy egy
alsóbb jogszabályt sértünk? Jelenleg az Mötv-t sérti. Ha megnéznénk az Alkotmányt, akkor azt sem tartom
kizártnak, hogy ez a rendelkezés lehet, hogy alkotmánysértő lenne ebben a formában. Egy képviselő 3 hónappal
ezelőtt beadott egy előterjesztést, törvényi jogában áll a Képviselő-testülethez előterjesztést tenni. Ilyen
eszközökkel nem lehet obstruálni egy képviselőnek az indítványát, hogy nem hozzák be 3 hónap alatt, amikor a
képviselő több alkalommal a napirend előtt jelezte, hogy van ilyen előterjesztése. Elküldte mindenkinek emailben, mindenki tudatában volt róla. Ilyen jogállamban nincsen! Kérem az Alpolgármester Urat, hogy
szavazzunk erről az előterjesztésről!
Reiner Roland: Szavazhatunk erről a napirendi pontról. Ezen a ponton törvényességi felülvizsgálatot fogunk
kapni. Arra a kérdésre, amit Képviselő Úr feltett, arra az a válasz, hogy az SZMSZ-ünk nem jó. Értem, hogy az
Ön igazságérzete erősebb, mint az SZMSZ jogértelmezése.
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Szeretném, hogy az én előterjesztésemről is döntsünk, mert az Mötv. szerint ezt be
kellett volna vennie a Jegyző Asszonynak és a Polgármester Asszonynak.
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Ha már olyan sokat emlegetjük az Mötv-t, felolvasnám mi van benne: az
önkormányzati képviselő a Képviselő-testület ülésén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. Az Mötv. valóban képviselői joggá
teszi a rendelet és a határozati javaslat kezdeményezést, de ennek a mikéntjét és módját leutalja az SZMSZ-re.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Köszönöm szépen, hogy Képviselő Úr megerősítette azt, amit mondok. A
kezdeményezésről van szó és a kezdeményezés az SZMSZ szerint történt. Innentől csak azt támasztja alá a jogi
érvelést, amit én mondok. Az Mötv-ben is garantált joga ez a képviselőnek. Ez egy eléggé erős jog, ezt a jogot
nem lehet korlátozni.
Reiner Roland: Kérem szavazzunk a két javaslatról, amit a képviselők napirendre kértek. Kérem szavazzunk az
„Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére” című előterjesztés napirendre vételéről.
518/2020. (X.8.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 183/2020.
sz. – ”Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére” című – előterjesztést a
napirendjére veszi.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 3 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

távol
tartózkodott
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Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

tartózkodott
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
tartózkodott
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Reiner Roland: Kérem szavazzunk Szilágyi Zsolt képviselő „Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának
önkormányzati középületre történő kihelyezésére” című előterjesztés napirendre vételéről.
519/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2020.
sz. – „Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának önkormányzati középületre történő kihelyezésére” című –
előterjesztést a napirendjére veszi.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 2 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
tartózkodott
tartózkodott
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Reiner Roland: Kérem szavazzunk tájékoztatók közül a 3. számú tájékoztatót a parkolási bevételek alakulásáról
2020. IX. hónapban napirendre vételéről.
520/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 176/2020.
sz. – ”Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban” című – előterjesztést a napirendjére
veszi.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(14 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
tartózkodott
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Reiner Roland: Árva Péter képviselő tartozódó szavazat helyett igennel szavazott. Az újonnan felvett napirendek
a zárt előterjesztések elé kerülnek.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Megszeretném kérni a Hivatalt, hogy a beküldött két előterjesztést nyomtassák ki
és osszák ki. Mindenkinek lesz 10 órája, hogy megismerje azokat.
Szilágyi Zsolt képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról.
521/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről
172/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II.
forduló)
130/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
5./ Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár
és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT
utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület)
területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a
Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére
vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása
173/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Parkolási közszolgáltatási szerződés
181/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
7./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek
felülvizsgálata
182/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ Javaslat a Magyar Posta Zrt. 5 évre szóló kérelmének elbírálására
171/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
9./ Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. felvonulási terület céljára kért közterület-használati
megállapodásának 21 hónapra szóló meghosszabbítás iránti kérelme
184/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
10./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.)
számú döntések ellen
163/2/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
11./ Alapító okiratok módosítása
179/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
12./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére
185/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
13./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben
135/2020., 135/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok
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14./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére
186/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő
15./ Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére
187/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő
Csóti Zsombor tanácsnok
16./ Interpelláció
71/2/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
17./ Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban
176/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója
18./ Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére
183/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Csóti Zsombor tanácsnok
19./ Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának önkormányzati középületre történő kihelyezésére
190/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok
20./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
188/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke
21./ Javaslat „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
189/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő:Torzsa Sándor, ESZSICB elnöke
22./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozása
79/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Takács Máriusz, KOEN elnöke
23./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
78/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt, VB elnöke
24./ Önkormányzati hatósági ügyek
178/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula

(14 igen, egyhangú)

távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
távol
igen
távol
nem szavazott
igen
igen
igen
igen
igen

Szilágyi Zsolt képviselő visszajött az ülésterembe.
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Döme Zsuzsanna: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet és a lakosságot is arról a levélről, amit nemrég
a Belügyminisztériumtól kaptunk. A vírushelyzettel összefüggésben kéri az Önkormányzatot, hogy kezdjen el
lépéseket tenni egy esetleges új vészhelyzet előkészítésére. A levél úgy fogalmaz, hogy megkérnek minket, hogy
a rendelkezésre álló eszközökkel segítsük és támogassuk az elesetteket, nyújtsunk támogatást az időseknek.
Minden rendelkezésünkre álló eszközzel tájékoztassuk az elesetteket és azokat, akik önmaguk ellátásban
segítségre szorulnak ezekben a nehéz időkben. Forrásokat és protokollt most sem kaptunk ehhez a kéréshez.
Természetesen a kerületiek mint tavasszal, most is fontosak az Önkormányzatnak. Elkezdtünk lépéseket tenni.
Tavasszal 8 telefonvonalon érkezhettek hívások, ezek ismét élnek. Elkezdtük megkeresni azokat az időseket,
ellátottakat, akiket tavasszal. A mai napig a több, mint 800 embernek a felét telefonon megkerestük és
megkérdeztük tőlük, hogy miben számítanának az Önkormányzatra. Visszajelzést kértünk a tavaszi
tevékenységünkkel kapcsolatban is. A legtöbben most jelenleg még nem igényeltek semmilyen segítséget. A
későbbiekben a meleg étel kérésében, bevásárlásban szeretnének segítséget kapni. Legtöbben azt jelezték
vissza, hogy a tavaszi segítséggel nagyon elégedettek voltak és lehetőleg ugyanazokkal az önkéntesekkel
szeretnének találkozni, ha ilyenre sor kerül. Köszönöm a majd 400 önkéntesnek a segítséget. Egyenlőre nincsen
hivatalosan veszélyhelyzet. A jogi lehetőségeink is mérsékeltek, az anyagai forrásaink pedig még inkább
behatároltak a tavaszhoz képest. Azok, akik eddig nem jeleztek vissza arra az e-mailünkre, hogyha folytatódik a
pandémia és ismét szükség lesz önkéntesekre, azok most tegyék meg, ha segítenének továbbra is az
Önkormányzatnak. Szeretném képviselőtársaimat is megkérni, hogy a 80-as telefonszámot osszák meg saját
felületeiken és jutassák el a lakossághoz minél több fórumon. Most már él ez a telefonszám, amin önkéntesek
jelentkezését is várjuk, akár azokat, akiknek már most segítségre van szüksége.
Zombory Miklós: Napirend előtti hozzászólásom, akiknek szól, egyikük sincsen jelen. Ez szólna Polgármester
Asszonynak, nincsen, Jegyző Asszonynak, nincsen, így a képviselőtársaknak és Alpolgármester Úrnak mondom,
és, aki hallja adja át. A napirend előtti hozzászólások értelmét megkérdőjelezem, mert választ nem kapunk. Nem
történik semmi. Belső-Ferencváros forgalmi rendjére gondolok. A múlt alkalommal elmondtam, hogy hétvégen
elszabadul a pokol. Az egyirányú utcák papíron megvannak, fel is vannak festve, tábla jelzi, hogy nem szabad
bemenni. Ettől függetlenül nem egyszer tapasztaltam a Lónyay és a Ráday utcában hétvégén, hogy igenis
forgalommal szemben van vétkező. Van olyan, aki nem veszi észre, de vannak szándékos szabályszegők is, akik
bekapcsolják a vészvillogót és, mint a tűzoltóautó forgalommal szemben végigmegy. Aggódom az idősekért,
gyerekekért, akik végre megszokták, hogy az egyirányú utcákban merre kell nézni. Ha még mindig tanítanék,
akkor úgy tanítanám, hogy az egyirányú utcában is tessék mind a két oldalról körülnézni, mert sajnos nem tartják
be. Az aggályom a korábbi felvetésemmel kapcsolatban, hogy nincsen foganatja. Nem látok hétvégén közterületfelügyelőt, aki ellenőrizné a forgalmirend betartását és nem látok rendőrt. Ez Polgármester Asszonynak vagy
Jegyző Asszonynak lenne a feladata. Jegyző Asszonynak innen is jobbulást kívánunk, hiszen tudjuk, hogy mi
történt vele. A gyógyulás 4-6 hét. Ami az aggályom, hogy, amit elmondtam vagy otthon nézik a facebookon vagy
tv-n, vagy netán veszik a fáradtságot és elolvassák a jegyzőkönyvet és ennek megfelelően valamilyen
intézkedést tesznek. Egy hónap alatt ezzel kapcsolatban semmit nem tapasztaltam.

9

Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Legelőször jelentkeztem be és legelőször jeleztem, hogy napirend előtt szeretnék
felszólalni. Nem vagyok köteles szavazni. A gépemet bekapcsolva hagytam, amikor a napirendről szavaztunk.
Árva Péter kinyomta az én gépemet, amit nem tehetett volna meg, ezért kerültem szerintem a sor végére.
Reiner Roland: Valószínűleg ezért került a sor végére. Nem emlékszem a sorrendre, azt a listát látom, ami
előttem van.
Szilágyi Zsolt: Felháborítónak tartom, hogy Baranyi Krisztina egyedül egy személyben szeretne dönteni az én
és más képviselő előterjesztéséről. Ilyen az elmúlt 6 évben nem volt. 5 évig a FIDESZ-KDNP volt uralmon, soha
nem fordult elő, hogy előterjesztésem ne került volna fel a napirendre. Az más dolog, hogy utána szavazott róla a
Képviselő-testület és több esetben levették napirendről. De legalább megvolt az esélye annak, hogy
szavazzanak. Elfogadhatatlannak tartom ezt! Ha Baranyi Krisztina azt mondja, hogy ő részese az
összefogásnak, ami sokszor kiderül, hogy nem. Ezen az oldalon megvan az egység, kivéve Baranyi Krisztina,
akinek a kis pitiáner bosszúja lehet, hogyha az ember nem ért vele egyet, akkor próbálja elkaszálni az
előterjesztését, ezért nem engedte be. Ha ő azt állítja, mikor kimegy a választás előtt egy Ferencváros-Újpest
mérkőzésre, hogy a IX. kerület és az FTC az egy, akkor egy ilyen előterjesztést miért nem vesz be? Kirakja a
facebook oldalára, hogy gratulál a csapatnak, hogy 25 év után bejutott a BL-be. De, amikor tehetne azért, hogy
kikerüljön a Ferencváros zászló arra az épületre, ahol 1899. május 3-án megalakult az FTC, akkor ezt miért nem
teszi meg? Jegyző Asszony a törvényesség őre, neki kellett volna szólnia Baranyi Krisztiánnak, hogy igenis ezt
az előterjesztést is és a többi képviselő előterjesztését is ki kellene rakni! Jó lenne, ha a diktatúra be lenne
fejezve ebben a kerületben! Ha egy oldalon kormányzunk, akkor miért kell a kormánypárti képviselőknek az
előterjesztését akadályozni, vagy akár az ellenzéki képviselőkéjét? Az ellenzéknek is ugyanolyan joga van
benyújtani az előterjesztését. A Képviselő-testület dönt arról, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el! Jogi hézagok
voltak, lehet, nem lehet. Most befogadták az előterjesztésünket. Ideiglenes kirakom a Ferencváros zászlót a
helyére, ahova eredetileg szeretném kirakni. A zászló a Jobbik Magyarországért Mozgalom tulajdona. Ha a
zászló eltűnik, akkor megteszem a feljelentést ismeretlen tettes ellen lopás vétségével. Most kirakom a zászlót.
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztésemet, és ki lesz cserélve a zászló hivatalosan,
akkor ott leszek és segítek a lecserélésében. Ha valaki egyetért velem és le szeretne jönni, szeretettel várom.
Reiner Roland: Remélem, hogy ezt a hozzászólást akkor is elmondja, amikor Baranyi Krisztina itt lesz. A
törvényesség tekintetében a Kormányhivatal fog majd igazságot tenni. Technikai szünetet rendelek el.
SZÜNET
Takács Máriusz: Kerítés címmel körítés tenném meg a napirend előtti hozzászólásomat. Tegnap leültem
Főépítész Úrral beszélgetni arról, hogy milyen fejlesztések lesznek az én körzetemben, a 8-as körzetben.
Mellékesen megkérdeztem, hogy mi újság van azzal a kerítéssel, ami a Páli Szent Vince Templom körül
húzódik? Volt körülötte némi fölzúdulás és Polgármester Asszony is reagált a kerítés létére. Arról tájékoztatott
Főépítész Úr, hogy a Polgármester Asszony kezdeményezte, hogy induljon meg az a folyamat, amikor is ezen
kerítés egy részét el fogják bontani. Egy picit beszélnék erről az ügyről. Ez a kerítés a parkfelújítás idejében
került oda. Akkora területen épült fel, amekkora a területe a park szélén van az Egyháznak, de nem pontosan
azon a nyomvonalon, ahol van területe. Fontos leszögezni, hogy az Egyháznak ott van egy saját telke, amit az
Egyháznak joga van, joga volt körbekeríteni. Ez a telek elég furcsa formájú, ezért nem pontosan azon a
nyomvonalon kerítették körbe a templomot és a mellette álló épületet, hanem egy értelmesebbnek tűnő,
normálisabban lehúzható nyomvonalon. Ezen később lakossági felzúdulás volt, hogy a bekerített rész körül
parkolók létesültek. Polgármester Asszony erre azt reagálta, hogy ezt a helyzetet rendezni kívánja majd. Úgy
tűnik, hogy erre van lehetőség, mert az Egyháznak van joga a saját területére építeni, de ez a terület nem csak
az övé. Az a megállapodás nem lett aláírva, ami azt biztosította volna, hogy kölcsönösen használjuk egymás
területét, tehát, hogy az Egyház használ a mi területünkből, mi pedig használunk az ő területérből, cserébe azért,
hogy ez a kerítés ott fusson ahol. A városvezetés álláspontját ismerem a kerítésről. Azt szeretném tudni, hogy mi
az Egyház álláspontja? Azt tudom még a Főépítész Úrtól, hogyha az történik meg, hogy azon a részen elbontódik
a kerítés, ami a mi területünk, viszont az Egyház visszaépítheti a saját területén belül, akkor egy olyan
nyomvonalon fog megépülni, ami furcsa lesz. A kerítés technikailag most úgy néz ki, hogy a templomtól balra eső
részen húzódik meg egy nagyobb felületen a Haller utca felé, ahonnan el kellene bontani. A másik oldalán van
egy nagyobb területe az Egyháznak, ami a templom és a sínek közötti részre esik. Ha eljutunk a folyamatban
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addig, hogy az Egyháznak el kell bontani a kerítést és úgy dönt, hogy a saját területén építi fel, akkor nekünk el
kell bontanunk a templom mellett a parkfelújítás első ütemében elkészült díszburkolatos utat és az odatelepített
növényeket is. A templom előtt található virágkazettát is fel kell számolnunk, mert részben az is az Egyház
terület. Furcsa vezetésű kerítés születhet ebből. Remélem az Egyháznak nem áll ez szándékában. A dolognak a
kulcskérdése az, hogy az Egyház használatában most is ugyanannyi terület van, mint amennyi egyébként van
neki. Kicsit nehezményezem, mint a terület képviselője, mint az egyházakkal foglalkozó bizottság vezetője, mint a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagja semmilyen tekintetben nem voltam erről
tájékoztatva. Ezt el tudom engedni. Nekem ez nem fáj. Azt szeretném, hogyha ebben a folyamatban tudhatnám,
hogy hol tart az Egyházzal a diskurzus, van-e álláspont? Ha tudnák ezt az ügyet elfogadható, értelmes módon
rendezni, szívesen mediálok az Egyház és a Városvezetés között, ha erre van igény. Mindenképpen szeretném
megkérdezni a lakók véleményét, hogy ők ebben a helyzetben mit szeretnének és mit látnának érvényes
megoldásnak?
Reiner Roland: Köszönöm Képviselő Úrnak a felvetést és a segítséget. Ennek megfelelően megyünk tovább
ebben az ügyben.
Dr. Bácskai János: Hozzászólásom alcíme, címe az is lehetne, hogy mi folyik itt Ferencvárosban? Főváros,
Budapest legszebb főutcája a Duna? A képviselő-testületi üléseken egyebek is. Torzsa Sándor vitte a prímet ma
is, mint ahogyan már számtalanszor. Most éppen egy órája megy a képviselő-testületi ülés és még mindig a
napirend előtti felszólalásoknál tartunk. Hozzuk a szokásos formát. Alig működik a rendszer. Majdhogynem
elmaradt a mai képviselő-testületi ülés. Torzsa Sándor a tegnapi bizottsági ülésen csak megerősítette, hogy
hiába akasztotta ki Polgármesternő a szivárványos zászlót, a szivárványos koalíciónak vége, kisebbségi
kormányzás folyik Ferencvárosban. Mindezt szomorúan tette. Láthattuk az ingerültségén is, hogy tehetetlen
egyenlőre és nem tud mit csinálni. Jelenleg Ferencvárosnak nincsen vezetése. De vegyük sorjába, mi az, ami
még súlyos helyzet. Sorban mennek el a képviselő-testületi üléseken az előterjesztések. Gazdasági programot
harmadszorra fogadtuk el, a lakástörvény nincsen elfogadva, a parkolási mizéria folytatódik a mai képviselőtestületi ülésen is, majd láthatják, hogy folyamatos a károkozás, ezt bizonyítani is fogjuk. A médiacég alapítását
harmadszor is levettük napirendről, nincs haladás, nincs munka.
Beszélhetünk Döme Zsuzsanna alpolgármester asszony tegnapi magyarázkodásáról, amikor számon kérte a
bizottság, hogy a nemzeti gyásznapon miért nem volt megemlékezés? Erre ő azt tudta mondani, hogy
Ferencváros nem volt érintve az 1848-1849-es eseményeken, ezért nem indokolt ünnepséget tartani. Azt
gondolom, hogy nemzeti érzésből nem ártana érzékenyíteni Alpolgármester Asszonyt. Hiába volt szegedi
bölcsész, ez kimaradt az életéből.
De vegyük Jegyző Asszonynak a múltkori nyilatkozatát, idézem Címzetes Főjegyző Asszony: „Látva ezt a
helyzetet és értékelve azt, hogy lassan el fognak fogyni azok a munkatársak, akiknek érdemi munkájuk van a
Képviselő-testület körül. Sem pénzügyi forrás, sem különösebb nagyobb lehetőség nem mutatkozik.” Úgy látom a
Hivatal körül sincsen minden rendben. A munka nemcsak azért nem folyik, mert nincsenek ötletek, hanem, mert
elfogynak a tehetséges jó munkatársak.
Érdemes beszélni a médiahelyzetről. Azok után, hogy a korrupcióvadász, tisztakezű Polgármesternő november
14-én meghirdette a programját, aminek lassan egy éve. Az évértékelés úgyse fog elmaradni. A hozzászólásom
arról szólt, hogy próbáljanak megtenni mindent azért, hogy ne ez folytatódjon tovább, hiszen a jelenlegi helyzet
Ferencváros hanyatlását jelenti. Önök megszüntették a Ferencváros Újságot. Az az ember, akinek a főszerkesztő
cím oda van adva. Felmutatok egy olyan előterjesztést, ami szintén nem került a Képviselő-testület elé, láttam
aláírva is ezt a május 12-i előterjesztést. Önök közül tíz képviselő írta alá. Az első határozati javaslat így hangzik:
„Ferencváros Képviselő-testülete érvénytelennek tekinti az április 28-án weboldalon megjelent Ferencvárosi
Újság főszerkesztői pályázati eljárás eredményét, mivel az eljárásban súlyosan sérültek az átláthatóság és a
demokratikus döntéshozatal elvei.” Ezek után mégis Vágvölgyi B. András lett egy olyan kiadvány főszerkesztője,
aminek köze nincsen a 30 éve ismert és megszokott Ferencvárosi Újsághoz. Az elmondottak mind tünetek. Jól
jellemzi ennek az embernek a mondata a jelenlegi helyzetet: a változás újabb kézzel fogható eredménye lesz a
Kerület önkormányzati lapjának új formátuma, címe, szemlélete. A IX. kerület politikai laboratórium, a NER (tehát
a Nemzeti Együttműködés Rendszere) utáni világ kísérleti terepe. Itt tartunk. Képviselőtársaim ti, Önök tehettek
erről, ugyanis nem tudtok egységesen vezetni egy kerületet úgy, hogy az építő jellegű legyen, hanem hagyjátok,
hogy ebek harmincadjára kerüljön röpke 11 hónap alatt. Azt kívánom Ferencvárosnak, hogy ez ne így legyen és
kérem tőletek, hogy ez szűnjön meg.
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Deutsch László: Miután nincsen itt Baranyi Krisztina, leszűkítem a mondanivalómat. A kéréseimet továbbra is
fenntartom. Az Atlétikai Stadion szerződését kértem az utolsó rendes képviselő-testületi ülésen, záradékokkal
együtt, a közérdekű adatokat kértem Baranyi Krisztinától. Menet közben kiegészítettem egy kéréssel, hogy kérem
a teljességi nyilatkozatot. A Jegyzői Kamara egyik tagja megpróbált átadni nekem egy pendrive-ot, de nem
vettem át, mert a teljességi nyilatkozat nem volt rajta. A teljes nyilatkozat kiadása azt jelenti, hogy jogi
felelősséget vállal, hogy az általam kért minden közérdekű adat rajta van. Szót akartam kérni Torzsa Sándor már
említette az előterjesztések eltűnését, az én esetemben a minősítése kicsit zavaros. Az én interpellációm úgy
látszik arra van ítélve, hogy ne kerüljön be. Ezt nem fogja megúszni a hölgy. A legújabb törvénytelensége, nem
akarom ezt se minősíteni, de a napirendi pontokat se minimalizálni, se maximalizálni nem lehet, erről a
önkormányzati törvény nem rendelkezik. Baranyi Krisztina, miután tudta, hogy nagyon kellemetlen kérdésekre
kell válaszolnia, valószínűleg megfájdult a haja, nem tudott eljönni. Ezeket a kéréseimet, követeléseimet továbbra
is fenntartom és mikor meggyógyul a hölgy felrakom. Kérem a képviselőtársaimat, miután nincs itt a Jegyzői
Kabinett főnöke, nincsen itt a Polgármester Asszony, hogy kicsit humoros legyek, a maradék ül a képzeletbeli
pulpituson, ezeket a személyes kérdéseket, ami az Önkormányzat vezetésének szól, mellőzzük, várjuk meg míg
Baranyi Krisztina meggyógyul vagy előkerül.
Dr. Mátyás Ferenc: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet egy folyamatban lévő ügyről. Ez a Ráday u.
12. és a Lónyay u. 26. szám kapcsán merült fel. Hónapokkal ezelőtt több képviselőtársammal és a Hivatallal,
Alpolgármester Úr bevonásával elkezdtünk dolgozni egy rendelettervezeten, ami arra szolgált volna, hogy a
foghíjtelkek beépítésével kapcsolatos problémákat orvosolni tudja. Itt a résfalas horgonyzott technikát
alkalmazzák, aminek a lényege az, hogy rézsútosan belefúrnak a szomszéd társasház alatti terület földjébe, ami
bányajogig, ha jól mondom, az övék. Onnantól az Államé. A megkérdezésük, beleegyezésük nélkül használják a
területüket és mindez azt eredményezi, hogy az épületekben károk, hajszálrepedések keletkeznek. Pont a
megegyezés híján az építtető úgy van vele, hogy menjenek a bírósághoz, ha nem tudna megállapodni és akkor
hosszú pereskedés után talán láthatnak ebből valamit az ott élők. Egyöntetűen úgy gondoltuk, hogy ez a helyzet
megengedhetetlen és elfogadhatatlan, kitaláltunk egy módszert arra, amivel szeretnénk megvédeni az itt élő
embereket és tulajdonaikat. Maga a rendelettervezet, amit kidolgoztunk arról szólt, hogy az építési munkák során
résfalas horgonyzott technika alkalmazása csak a résfalazással, horgonyzással érintett ingatlanokkal való írásos
megállapodást követően lehetséges. A résfalazással, horgonyzással érintett ingatlan tulajdonosai az építtető
részletes megállapodás tervezetét tartalmazó megkeresését követő 60 napon belül kötelesek dönteni a
megállapodás elfogadásáról, módosításáról vagy annak elutasításáról. Azt szerettük volna, hogy már azon
munkálatok során alkalmazni kelljen, ahol ezt a technikát még nem vezették be. Ha megvan az építési engedély,
de még nem kezdték el a technika alkalmazását, akkor ezekben az ügyekben ez a megállapodási kötelezettség
az építtető részéről megjelenjen. 2020. augusztus 4-én, több, mint 2 hónapja megkereséssel fordultam a
Kormányhivatalhoz. Érződött, hogy meg kell vizsgálni jogi szempontból, hogy ez a rendelet rendbe legyen. Az
alábbi 3 kérdést tettük fel a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának augusztus 4-én. Van-e
lehetőségünk ezt rendeletben szabályozni vagy ütközik magasabb jogszabállyal a tervezetünk? Ha van lehetőség
megtehetjük-e ezt önálló rendeletben vagy a Kerületi Építési Szabályzatokban kell egyesével kodifikálnunk a
szabályt? Amennyiben aggályai vannak szívesen veszünk minden javaslatot, amellyel Ön szerint a szabályozási
cél elérhetővé válik, ha van rá lehetőség! Nem csak azt kérdeztük, hogy ez amit mi mondtunk szabályos-e,
hanem megkértük őket arra, mint a felügyeleti szerv, törvényességi őr, hogy mondják meg, ha ezt mi nem
tehetjük meg, akkor milyen lehetőségünk van arra, hogy meg tudjuk védeni az emberek ingatlanjait? Sára Botond
kormánymegbízott úr 60 napja nem képes reagálni a megkeresésre. 30 nappal ezelőtt szeptember 3-án azt írta,
hogy ezt nekik meg kell vizsgálniuk, a Minisztériumhoz fordulnak, majd mondanak valamit. Nagyjából azt a
választ kaptuk, hogy ezt nem tehetjük meg. Ez több, mint 1-1,5 hete kiadmányozásra vár. Tegnap már
Kormánymegbízott Úr stábjával beszéltem, telefonon sikerült őket elérni. Most néztem az előbb, írásos választ
még nem kaptunk a kérdésre. A feladatát nem látja el Sára Botond. Ezzel szemben a tisztviselői feladatából
kilépve múlt hét kedden a szomszéd kerületben Kocsis Mátéval parolázott lakossági fórumon, amikor már
kiadmányozáson nála volt az anyag. Parolázik, a feladatát nem látja, 60 napja várunk arra, hogy egy egyszerű
jogi kérdésre mondjanak valamit. Lehet, hogy nem egyszerű, de nagy apparátusuk van. Mondjanak arra valamit,
hogyan tudjuk megvédeni az itt élő emberek tulajdonát. Sára Botondot egyszerűen nem érdeklik a
ferencvárosiak.
Reiner Roland: Köszönöm dr. Mátyás Ferencnek, hogy viszi ezt az ügyet és, hogy tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy miért is áll ez az ügy jelenleg.
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Deutsch László (ÜGYREND): Fura dolog ez, amit képviselőtársam elmondott. Az utóbbival, hogy minősíti a
Kormányhivatalt, nem óhajtok foglalkozni. Inkább dr. Mátyás Ferenc jogászi szemléletét ostoroznám kicsit. 1991
óta foglalkozom kártalanítással. A legelső jó tanácsot egy közigazgatási ügyvéd barátomtól az volt, hogy amit a
törvény nem tilt, azt szabad. Szeretném felhívni a jogászaink figyelmét: ha egy jogász képviseli az Önkormányzat
érdekeit egy ügyvéddel szemben, általában csúnya vereséget szenvedünk és fizetünk. Ezt a szemléletet, amit dr.
Mátyás Ferenc képvisel – elmondom neki személyesen is – ósdi, divatjamúlt. Azt kell figyelni, nézni, hogy mit tilt
a törvény. Az építési törvény tele van joghézagokkal, minden oldal elismeri, ugyanezt használja ki a beruházó,
használjuk ki mi is. Ha törvénytelent csinálunk a Kormányhivatal úgy is ír nekünk egy levelet, hogy csúnyák
vagyunk, vétkeztünk és le fogják írni, hogy hol, tudunk módosítani. Nem válaszra kell várni, hozzunk egy
rendeletet és nézzük meg a végeredményt. Szerintem semmiféle értesítést nem kapunk.
Reiner Roland: Szeretném elvenni a szót, mert ez nem ügyrendi hozzászólás volt. Általánosságban szeretném
jelezni mindenki számára, hogy az ügyrend gomb nem arra való, hogy a sürgős közlendőt megtegyük. Az
SZMSZ szabályozza, hogy az ügyrend mire való. Kérem az SZMSZ-szerinti használatát az ügyrend gombnak. A
napirend előtti hozzászólás SZMSZ szerint 3 perc, ha az első sípolást hallják, ott telt le a 3 perc. Kérem, ezt ne
nagyon lépjük túl, különben ma is nagyon hosszan itt leszünk.
Gyurákovics Andrea: Úgy veszem észre, hogy Alpolgármester Úr próbálja pártatlanul az SZMSZ-t betartatni.
Nagy tisztelettel kérem, hogy minden paragrafusát tartsuk be. Nem Önnek szól, ez egy üzenet. Tegnapi
bizottsági ülésekkel kapcsolatosan van bennem 1-2 igen erős kérdés, többek között arról, hogy nem tudunk mi
képviselők, akik bizottsági tagok vagyunk pl. olyan rendelettervezetekről, amelyekről egy külsős bizottsági tag, aki
nem a Képviselő-testület tagja, tájékoztat bennünket, hogy készülőben van. Számomra ez elég érdekes.
Köszönetet szeretnék mondani az összes hivatali dolgozónak a tegnapi hosszú napért, akik próbáltak nekünk
segíteni mindenben, akár jogi, akár szakmai téren. Köszönet érte. Mindamellett szeretném megjegyezni, hogy
több százezres, milliós fizetésekért tanácsadók ülnek ebben az Önkormányzatban, akik közül tegnap valaki
próbált válaszokat adni, nem volt teljesen kompetens és a válaszai nem nyugtattak meg bennünket. Pl., amikor a
költségvetésről kérdeztük azt mondta, hogy nagyságrendileg megegyeznek a számok a költségvetésben
szereplő számokkal a médiacég esetében. Közpénzről beszélünk. Ha ő azt gondolja, hogy kompetens ebben az
ügyben, akkor tessék felkészülni, ha már ilyen szép fizetése van ebben a kerületben neki is.
A végére egy kellemes témát szeretnénk: mi, akik szívből vagyunk fradisták és nem álszent módon, szeretnénk
gratulálni – oldaltól független – a Fradinak, hiszen a Fradi nekünk a szívünk csücske és nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy bejutott a BL további köreibe. Ez óriási dolog a mi számunkra. Ami rajtunk van maszk, ezt mi
megvásároltuk a Fradi-shopban, hogy ezzel is támogassuk a Fradit. Már többel támogatjuk megint, mint Baranyi
Krisztina, mint a ferencvárosi városvezetés. Egyet tudok mondani a tegnapi nap margójára és a Fradival
összekötve: tisztelet a hősöknek.
Takács Krisztián: Amikor felsorolták, hogy milyen képviselők és hivatali személyek nem tudnak ma velünk lenni
betegség okán, akkor Tar József, a Roma Önkormányzat elnöke kimaradt a felsorolásból. Ezúton szeretnék
gyógyulást kívánni neki, ugyanis tudtommal sajnos elég súlyos beteg.
Amikor erre a képviselő-testületi ülésre felkészültünk, vártuk a képviselő-testületi anyagokat, akkor meglepődve
vettem észre, hogy azok az sms-ek, amik a testületi és bizottsági ülések időpontjairól szólnak, azok este 11 óra
után érkeztek meg. Ha jól emlékszem az utolsót hajnali fél 2-kor kaptuk. Elfogadhatatlan, hogy a Hivatalban
dolgozóknak még ekkor is itt kell ülnie és nem csak képviselő-testületi üléseken. Úgy tudom, hogy ezt a
hivatalnokok küldik ki manuálisan, nem automata program van beidőzítve. Amikor az SZMSZ módosításról
fogunk majd beszélni, akkor kérem vegyük majd figyelembe, hogy a kiküldési határidő legyen a tárgynapon 16.00
óra. Ne kelljen pénteken hajnalban, éjjel a dolgozóknak bent ülni.
Torzsa Sándor: Dr. Bácskai Jánosnak jelzem, hogy van egy rossz hírem, az ellenzék pártjai egységesek.
Kötöttünk egy elég erős szövetséget a Momentum Mozgalommal, a Jobbik Magyarországért Mozgalommal, a
Párbeszéd Magyarországért-tel, a Demokratikus Koalícióval és az MSZP-vel, melynek az eredménye lett az,
hogy ma Önök ott ülnek, ahol ülnek. Értem azt, hogy ezt az egységet próbálják megbontani azzal, hogy időnként
Mátyás képviselőt, Árva Képviselő Urat vagy valamelyik Takács Képviselőt pécézik ki maguknak, vagy éppen
most engem. Persze ez egy ócska trükk, mi ennek nem dőlünk be. Mi ettől függetlenül egységesek vagyunk és
nem is Önöknek kívánunk megfelelni, hanem a választóinknak. Amit meg mondott tudja, az úgy működik az
Önkormányzatban, polgármesterként ezt tapasztalata is, az Mötv. szabályozza a jogköröket, hogy ki miért felelős.
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Polgármesternő azért felelős amiért és a képviselők azért felelősek, amiért. Olyan jogkör, hogy egy fideszes, egy
mszp-es vagy dk-s képviselőnek más jogköre lenne, ilyen nincsen az Mötv-ben. Ha Ön kritizálja a képviselők
munkáját, akkor saját magát is kritizálja és ugyanazt a kérdést tegye fel, hogy Ön mit tesz annak érdekében,
hogy ez a kerület jól működjön? Azokat a kérdéseket, amiket Ön boncolgat, azokat az Mötv. teljesen világosan a
polgármester és az alpolgármesterek felelősségi körébe teszi. Nem a mi hatáskörünk ezekkel foglalkozni. Nem is
tehetjük, mert nincsen hozzá jogkörünk. Nem ezért kértem szót, csak nyílván reagálni kell, ha ilyen mondatok
hangoznak el, hanem azért kértem szót, mert most már harmadik képviselő-testületi ülés az, amikor napirend
előtt kénytelen vagyok egy nagyon sok lakót érintő problémát idehozni. Ez a Haller utca, Balázs Béla utca,
Sobieski János utca kereszteződésében található munkásszálló füstkibocsátása. Tudom azt, hogy az
Önkormányzat levélben megkereste az érdi Kormányhivatalt, de továbbra sem tudom azt, hogy kapott-e az
Önkormányzat a megkeresésre választ és annak mi volt a tartalma. A lakók gyakorlatilag élhetetlen
életkörülmények között élnek. A füst elviselhetetlen. Nincsen olyan nap ma már, hogy felháborodottan ne
keresnének meg engem, az Önkormányzat bármelyik illetékes irodáját. Tudom, hogy fordultak a
Városüzemeltetési és Felújítási Irodához, a FEV IX. Zrt-hez. Hol tart ez a történet? A lakók azt tervezik, hogy
pertársaságot alapítanak, mert most már elég. Az Önkormányzat támogatja-e a lakók kezdeményezését? Tud-e
segítséget nyújtani a lakóknak? Át tudja-e vállalni az ügyvédi költségeket, hogy a lakók érvényesíteni tudják
jogaikat, ha már a hivatalok nem a lakók oldalára állnak?
Reiner Roland: Tudomásom szerint ez az ügy polgármesteri szinten zajlik. Úgy tudom, hogy Torzsa képviselő úr
már többször egyeztetett Baranyi Krisztinával. Ő fog tud választ adni arra, hogy ez az ügy hogyan áll.
Döme Zsuzsanna: Örömmel hallom, hogy az ünnepeken pártállástól függetlenül össze tudnak fogni a pártok.
Biztosan csak egy félreértés lehetett, hogy a Nemzeti Összetartás Napján megrendezett ünnepségen, ahova a
Fidesz képviselőit is szeretettel vártuk, nem jelentek meg és a saját ünnepükre pedig elfelejtették meghívni mind
a városvezetést, mind a többi képviselőt. Reméljük jövőre ez a megemlékezés is közösen tud zajlani.
Takács Zoltán: Torzsa képviselő úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki az én önkormányzati képviselőm,
ugyanis a Telepy utca 11/a és a 9/a között van egy kátyú, ami egész gyerekkoromat és fiatalságomat
végigkísérte. Kormánytól függetlenül a kátyú mindig ott volt, néha beásták, de 3 hónap múlva ugyanúgy nézett ki,
most úgy tűnik, hogy a kátyú normálisan ki lett javítva. Köszönöm szépen, hogy ezt elintézte, mert rengeteg jó
gyerekkori emléket tudtam kötni a kátyúhoz. Reméljük ez tartósabb lesz, mint az eddigiek.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A kátyú története az, hogy először betömték a kátyút nem szabályosan és utána
kértem, hogy tömjék be szabályosan is. Nem tudom, hogy az is elintéződött-e, de dolgozunk rajta.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről
172/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Köszönjük a jelentést és az egész éves munkát. Megkérdezném, hogy szóban szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést?
Karas János: Kiegészíteni nem kívánom, csak szeretném megköszönni az együtt végzett munkát az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalnak.
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Köszönjük az eddigi munkájukat, amit Ferencvárosért tettek. Bármilyen segítség kell Önöknek, nyugodtan
forduljanak az Önkormányzathoz, mert a képviselők támogatni fogják.
Torzsa Sándor: Köszönöm a munkájukat. Újságokban is olvasom és saját empírikus tapasztalataim,
ismerőseim, akik 10 emeletes panelházakban élnek, mintha ezen házakban az utóbbi időben talán nagyobb
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számban fordulnának elő tűzesetek. Ez mennyire igaz? Az én választókerületemben nagyon sok 10 emeletes
ház van. Kell-e extra segítség, hogy ezen házakban az oltási műveletek gördülékenyen tudjanak folyni? Tudom,
hogy sok helyen van olyan, hogy a Tűzoltóság abban segít, hogy a szellőző nyílásokat, ahol a zsírréteg
összegyűlik azokat kitakarítják a házak, ezzel csökkentve a tűz kockázatát. Van-e ebben nekünk dolgunk?
Tudunk-e ebben segíteni a Tűzoltóságnak?
Karas János: Hazánkat szolgáljuk. Többféle lehetőség van. Törvény is előírja, hogy ezeket a szellőző
rendszereket tisztítani kell a társasháznak. Mindenféle együttműködés jó. Akár egy tájékoztatás, ebben partnerek
és nyitottak vagyunk. A szellőző nyílások tisztítása eredményezi, hogy a továbbterjedés sebességét tudjuk
csökkenteni, ami mindnyájunk közös érdeke.
Takács Máriusz: Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy felújítás történt a Tűzoltóság épületében. Annak
idején, amikor én még a 2000-es évek elején középiskolás diák voltam volt katasztrófavédelmi verseny. Ez
létezik még?
Karas János: Igen létezik, Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenynek hívják. Ez egy felmenő rendszerű verseny. Az
általános iskolától a középiskoláig tartjuk meg minden évben. Sajnos most a járvány miatt eltekintettünk ettől. Az
Önkormányzat is szokta ezt a versenyt támogatni, amit köszönünk szépen. Egy nagyon jó hangulatú verseny
szokott lenni. Ha jövő évben megrendezésre kerül természetesen tolmácsolom a meghívást és szeretettel látjuk
Önöket ezen a versenyen.
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 172/2020. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
522/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(15 igen, egyhangú)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Az elmúlt napok vitája során egy módosító érkezett, melyet az előterjesztő a betegsége miatt
formálisan nem tudott befogadni, ezért most elmondom és a Képviselő-testületnek kell róla szavaznia. A
módosítás két pontból áll, az egyik, hogy a 4014-es sor, ami a különböző játszóterek, zöldfelületek felújítása. A
név kiegészülne a parkfelújítás kifejezéssel. Ez a sor a 6140-es céltartalékból szereplő összeg
átcsoportosításával 10 millió forinttal növekedne. A másik módosítás: a 4131-es veszélyelhárítás sor az általános
tartalék terhére nőne meg 20 millió forinttal. Ezen két módosítóról szükséges szavazni. Az előterjesztő támogatja
ezt a módosítást.
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra
javasolja.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a két korábban felolvasott módosítóval együtt.
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.
Dr. Bácskai János: Elnézést képviselőtársaimtól, hogy első szavaimat Torzsa képviselő úrhoz kell intéznem, de
annyira semmit nem értett meg a napirend előtti felszólalásomból, mint amennyire nem tudja 30 éve, hogy a FEV
IX. Zrt. neve az IX az a római kilences.
Baloghé dr. Nagy Edit megjegyzésére reagálva, hogy láthassák a napirend előtti felszólalásom többek között
miről szólt és miért volt gondolatébresztő. Kérdezném Címzetes Főjegyző Asszonyt, aki nincsen itt, kívánok neki
mielőbbi gyógyulást, de jó lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy mi az a pénzügyi forrás, amelyik segítené a
munkatársak itt maradását, hiszen éppen Takács Krisztián vette észre azt, amit mindannyian, hogy éjszaka
érkeznek az előterjesztések. Nehogy a következő képviselő-testületi ülésre már ne kapjuk meg az anyagokat,
mert nem lesz, aki éjjel itt maradjon. Kérdezem felelős vezetőtől, hogy mekkora lenne az az összeg, amivel meg
tudnánk ezt a helyzetet oldani? Azt az összeget javaslom, hogy az általános tartalék terhére biztosítsuk a Hivatal
számára.
Torzsa Sándor: Dr. Bácskai János nagyszerű hozzászólására is reagálok. De megint hibás volt. A legfontosabb
a költségvetés. Most van az az állapot, amikor a költségvetésből világosan kiolvasható az a prognózis, amit a
Demokraták Frakciója már év elején, az elfogadáskor is jelzett, a módosításokkor is. A működési bevételek
hányada igencsak túlterjeszkedett az elmúlt években, ehhez hozzá kell nyúlni. Azt is elmondtuk, hogy az a
meglátásunk, hogy a mi szabadon felhasználható pénzünkből, amit költhetnénk parkfelújításra, költhetnénk a
házak felújítására, hogy tisztábbak legyenek az utcáink, abból egy jelentős hányadot hozzá kell tennünk, ahhoz,
hogy működjön az Önkormányzat. Ennek az összege most már kiolvasható. Most érkeztek be azok az állami
normatívák, amikor pontosan láthatjuk, hogy mennyi az annyi. Az állami támogatás a működési költségekhez 12
milliárd forint, míg a működési költségek 15,5 milliárd forint. Ez az jelenti, hogy 3,5 milliárd forint az, amit az
Önkormányzat arra költ, hogy működjön az Önkormányzat. Szerintem ehhez hozzá kell nyúlni, mert ez egy
tarthatatlan helyzet. 12,5 milliárd forintnak a 3,5 milliárd forintja az több, mint 25%. Ez egy igencsak nagy
nagyságrend. Nem maradhat ez így hosszútávon. Kérem Alpolgármester Urat, Polgármester Asszonyt, hogy
tegyék meg azt, hogy még ebben az évben kezdjük meg a munkát és egy nulladik, elő-költségvetés érkezzen,
ahol kifejezetten a működési kiadásokat tekintjük át részletesen és javaslatot teszünk ennek a racionalizálására.
A 9. havi kifizetések ilyenkor már itt szoktak lenni. Értem én, hogy törvényi kötelezettségben november 20-ig kell
nekünk teljesíteni, de ez is egy nagyon fontos dolog. Kérem szépen minél előbb a városvezetést, ahogyan
elkészülnek ezek a kifizetések hozzák be. Más miatt is fontos, nemcsak, hogy 2021-re tudjunk költségvetést
tervezni, hanem a szociális rendelet pontos határértékét is ez alapján tudjuk belőni.
A végére hagytam dr. Bácskai János bölcs hozzászólását. A római számok végén van egy pont, hogyha nincsen
a pont kiírva, akkor az ix, ha pedig van egy pont a végén akkor kilenc. Ha a FEV IX. Zrt. végére nincsen kiírva a
pont, akkor az a FEVIX Zrt., ha van pont téve, akkor az FEV IX. Zrt.
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Reiner Roland: Ahogyan a bizottsági vitákban is mondtam, természetesen nemcsak, hogy nyitottak vagyunk
arra, hogy legyen egy nulladik körös költségvetés, hanem ez egy szükséglet. Azt már most látjuk, hogy a jövő évi
költségvetés teljes más költségvetés lesz, mint, ami az idén készült. Részben a pandémia okozta kiesések,
részben pedig a kormányzati elvonások és többletterhek miatt ezt gyakorlatilag a nulláról kell újratervezni és ez
nyilvánvalóan fogja érinteni a működési költségeket is. A kért beszámoló az első 9 hónapról a novemberi
bizottsági ülésekre és amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, akkor a képviselő-testületi ülésre is be fog
kerülni. A tegnapi nap után megnéztem, hogy a 2019-es évben decemberben készült el a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság napirendjén akkor volt, tehát nincs elkésve. Természetesen el fog készülni annak
érdekében, hogy pontosan lássuk a helyzetünket és jobban tudjuk tervezni a jövő évet.
Gyurákovics Andrea: A költségvetésnél az első kérdésem az lenne, hogy a + 8,9 milliárd forint, ami itt maradt az
új városvezetés Ferencváros tavalyi évi költségvetése, abból most mennyi van még? Torzsa Sándor nagy
vonalakban úgy gondolom erre gondolt, hogy mi az, ami még szabadon felhasználható, hogy van-e még
egyáltalán ebből a pénzből. Egy-két költségvetési sort kiemelnék az érdekesség kedvéért. Ez kapcsolódik a
médiacég alapításhoz, ami szintén közpénzbe kerül, félreértések elkerülése végett a médiacég alapítása nem
ingyenes lesz, ennek vannak költségei. A tegnapi bizottsági ülésen már próbáltunk erre rávilágítani. Az volt ennek
az indoka, hogy így olcsóbb lesz a működése a Ferencváros Újságnak is, illetve már nem Ferencváros Újság,
mert az olyan már megszűnt. Jelezném, hogy a tavalyi évi zárszámadás adatainál az akkor még Ferencváros
Újság teljes működése 68 millió forintba került. A mostaninál 92 millió forintnál tartunk. A FEV IX. Zrt-nek lett 750
millió forint tervezés, most tartunk 976 millió forintnál. Polgármesteri tisztséggel összefüggésben költségek
szintén emelkednek. Már tegnap a bizottsági ülésen is szó volt arról, hogy vannak olyan megbízási szerződések,
amelyekről hivatalosan mi képviselők nem is tudunk. Nem lettünk tájékoztatva. Meglepődve találtam pl. Döme
Zsuzsannának egy megbízási szerződést, aki alpolgármester és külön pénzt kapott rendezvények, kulturális
programok szervezésére. Számomra érdekes és meglepő a dolog. Ezek között a szerződések között – amelyek
belső meghajtón vannak, tehát minden képviselő által elérhetőek – de hivatalosan nem kaptunk ezekről
tájékoztatást. Önkéntes Központban ugye önkéntesek ingyen dolgoztak, aztán mégiscsak van olyan, aki 420.000
forintot kapott havonta önkéntes munkáért. Ezek érdekes dolgok. Nagyon hiányolom dr. Mátyás Ferenc
előterjesztését még mindig, ami tavaly november óta nem kerül a Képviselő-testület elé. Jelzem
képviselőtársaimnak ne felejtsék el az átláthatósági rendelet, üvegzseb, tisztakéz, átláthatóság, ezek nagyon jól
hangzó szavak, de jelen pillanatban ezekkel kapcsolatban semmilyen konkrétumokat nem látunk.
Reiner Roland: A 8,9 milliárd forintról már többször volt szó. Egy tavaly októberben átadott összegnek egy részét
az Önkormányzat a működésére használja, ebből az összegből az addigra már megkötött, illetve az azután
megkötött szerződések lettek kifizetve, illetve egy részük átkerült az idei évre. Az az összeg, ami kötelezettséggel
nem terhelt maradvány, az az úgynevezett szabad pénz, az 2,8 milliárd forintos összeg volt. Ez derült ki a májusi
zárszámadásból. Ez az összeg a pandémia alatti költségvetési módosításoknál lett átvezetve. Az, hogy ez az
összeg mára gyakorlatilag az általános tartalékban látható 100 millió forintra csökkent, annak az az oka, hogy a
városvezetés a pandémia alatt megtette azokat az átszámításokat, amik a pandémia alatt várható bevétel
kieséseket jelentette. Átterveztük az iparűzési adót, amit év elején 5,5 milliárd forintra tervezhettünk, ezt 4 milliárd
forintra kellett csökkentenünk. Most már látszik az eddigi számokból, hogy nagyságrendileg ennyi fog bejönni. Ide
tartozik azon tételek áttervezése, amiket a Kormány elvont vagy, ami a turizmus miatt nem jön be. Ha ezeket a
bevételeket összeadjuk, akkor ennek az összértéke nagyjából 3-3,5 milliárd forint. A pandémia miatt ennyivel
kevesebb a várható bevétele az Önkormányzatnak. Ez a 2,8 milliárd forint szabad maradvány alapvetően ezen
költségvetési lyuk befoltozására került átcsoportosításra. A tényszámokat nyilvánvalóan év végén fogjuk látni,
hogy mekkora ez a tényleges visszaesés. Nem gondolom, hogy ezek alultervezett számok lennének.
Takács Krisztián: Arról szerettem volna beszámolni, amiről azóta Torzsa Sándor és Gyurákovics Andrea
beszámolt, hogy pontosan még milyen pontok merültek fel tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
ülésén. Nagyon nem szeretném elhinni azt, amit most Gyurákovics Andrea mondott, ezért szeretném megkérni,
hogyha tudja, akkor a szavait támassza alá szerződésekkel, ugyanis nem szeretném, hogy kiderülne, hogy amit
mondott az igaz. Dr. Bácskai Jánosnak mondanám, hogy a hivatali dolgozók létszámának problémáját szerintem
elsősorban nem pénzügyi eszközökkel kellene megoldani. Amit mondtam, hogy nem elfogadható az a működés,
hogy nekik hajnalban itt kell ülniük, ez nem pénzügyi kérdés, ez odafigyelés. Nem arról beszélek, hogy milyen
fizetéseket kapnak, mert személy szerint azzal sem vagyok megelégedve, viszont ott más körülmények is
vannak. Az Önkormányzat gerincét a Hivatal dolgozói adják és nem az, aki vezeti, nem ő végzi a tényleges
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munkát, hanem az a sok száz ember, aki nap, mint azért robotol, hogy Ferencváros működni tudjon, ezért őket
jobban meg kellene becsülni és most nem az anyagi aspektusra gondolok. A tegnapi bizottsági ülésen a
médiacéggel, ami most lekerült napirendről, ott felmerült az, hogy nem kaptunk költségvetési adatokat, hanem
egy papír fecnin láttunk számokat, amit nagyjából senki nem tudott értelmezni. Este 18.32 perckor kértük meg
Romhányi Ildikót, hogy a mai napi képviselő-testületi ülésre hozza be ezeket a számokat. Pl. ez is egy apró
gesztus, hogy nagyon remélem, hogy, amikor kiderült, hogy ez a napirendi pont le lesz véve, akkor őt értesítették
arról, hogy ezekre a számokra nincsen szükség, hogy neki ne kelljen feleslegesen dolgoznia.
Döme Zsuzsanna: Annyit hozzátehetett volna még Gyurákovics Andrea nagy oknyomozói munka után, hogy ez
kb. pár hétig tartó szerződés volt, ami az alpolgármesteri beiktatásomig élt. Végezhettem volna ezt a napi munkát
önkéntesen, nem nagyon volt erre előkép itt az Önkormányzatnál. Főként annak a tükrében, hogy a civil
szervezetek külön költségvetési soron kaptak pénzeket, hogyha az a Fideszhez kötődött épp. Fent vannak a
szerződések a honlapon, folyamatos a feltöltés. A képviselő-testületi üléseket a Fidesszel ellentétben
nyilvánosan közvetítjük és csak szeretném megnyugtatni Képviselő Asszonyt, hogy visszamenőleg is történik a
szerződések feltöltése. Hamarosan az összes szerződés fent lesz a honlapon, azok is, amiket Önök kötöttek.
Gyurákovics Andrea: Kerestem ezt a szerződést, de nem találtam a honlapon, akkor hoztam volna. Kérte
Takács Krisztián, hogy segítsek neki. Mondanám, hogy 3201-es költségvetési sor tételezése ez, SZBK
2011.09.25-ös számmal. Van lejjebb is, 01999-es soron Ungvárió + F Kft Pr és Kommunikációs tanácsadás. Azt
hallottuk, hogy borászati cég, kíváncsian várom a magyarázatot, hogy milyen borászati pr tanácsokat adnak a
kerületnek. Az önkéntes munkával kapcsolatos szerződést a képviselőknek meg fogom küldeni.
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Dr. Bácskai János: Örülök, hogy Takács Krisztián megértette, amiket mondtam. Nem személyeskedni akarok
Torzsa képviselő úrral, aki nehezen tudja elfelejteni, hogy már rég vége a kampánynak, fölösleges fideszezni,
főleg akkor, amikor nem kell. A Cégbírósági bejegyzésben nézze meg a FEV IX. Zrt-ét. Ebben is egyetértünk,
hogy nem kellett volna hozzászólnia ez ügyben. Olvasom tovább Címzetes Főjegyző Asszony jegyzőkönyvben
található szövegét Takács Krisztián részére is. „A rendes szabadságok nincsenek kiadva. Ezt nem lehet
lecsúsztatni. Ha túlórával felszorozzuk és ki fogjuk fizetni, úgy, mint az anyakönyvvezetőknek a szombatot, akkor
ez nagyon nehéz. Nyílván ezt kell tennünk. Munkajogilag hosszútávon csak ezt lehet tenni. Egy-egy alkalommal
előfordulhat, hogy valakik tovább maradnak, de itt sokszor sokáig vannak és ezt az időt képtelenek lecsúsztatni.”
Teljesen egyetértünk egymással, ezeket az okokat meg kell szüntetni. Ezt tarthatatlan lesz ez a helyzet így
jogszerűség miatt és forrás hiányában is. Szeretném tudni, hogy mik az okok, ezeket minél hamarabb fel kell
deríteni, megszüntetni, ha ez nem megy, akkor nem marad más, mint a Vizsgáló Bizottság felállítása. Egyébként
várom a számot, hogy a jelenlegi helyzetet mekkora számmal lehetne kompenzálni, feloldani és azt javaslom
most utoljára napirenden belül, hogy szavazzunk arról az összegről.
Döme Zsuzsanna: Gyurákovics Andrea képviselő asszony hozzászólásához szólnék, hogy azért nem találja
még a honlapon, mert most még az 5 millió forint feletti szerződéseket töltöttük fel és ezeket visszamenőleg is.
Most vagyunk a 3 millió forint feletti szerződések feltöltésénél. Amiről beszélt, az néhány 100.000 forint, soká
fogunk még ide érni. Megnyugtatok minden Fideszes képviselőt, hogy felkerülnek az ő idejükben megkötött
szerződések is, szépen, ahogyan a Hivatal bír az adminisztratív feladatokkal. Önkéntesek várunk szkennelésre.
Dr. Bácskai János: Ha nem a legdrágább ajánlatot adó céget választották volna ki honlap feltöltésre,
szerkesztésre, akkor lehet, hogy már készen lenne.
Döme Zsuzsanna: Egy rövid reakció: hogyha Önök nem tartottak volna fent 3 olyan honlapot, amelyek közül 2ről senkinek nem volt tudomása, akkor nem kellett volna ennyi rossz honlap szerződést felbontanunk és az erre
vonatkozó tartalomgyártó szerződéseket is. Ezt összeszámoljuk és hamarosan Önt is tájékoztatjuk, hogy mennyit
költött egy-két kommunikációra. Akár olyan kommunikációra, amiről a kerületben senki nem tudott.
Reiner Roland: Döntéshozatalra kerül sor. Először a napirend elején említett módosítókról kell szavaznunk.
Ismertessem még egyszer a sorokat vagy mindenki megértette és emlékszik rá? Bocsánat először arról döntünk,
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hogy egy fordulóban tárgyaljuk és csak utána kerül sor a módosításra. Kérem, szavazzunk az egyfordulóban
történő tárgyalásról.
523/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 2 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
tartózkodott
igen
nem szavazott
távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a költségvetést érintő elhangzott módosító javaslatairól.
524/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című
előterjesztést a következők szerint módosítja:
-A 4014-es sor Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület felújítása sor neve kiegészül a
parkfelújítással és a 6140-es Céltartalék sorból átcsoportosításra kerül 10 millió forint.
-A 4131-es Veszélyelhárítás sor az Általános tartalék terhére 20 millió forinttal megnő.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea

távol
igen
igen
igen
igen
nem szavazott
távol
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Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 180/2020. számú előterjesztés I. határozati javaslatáról.
525/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2020. évre
meghatározott összegét 15.000 eFt-tal megemeli,
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a)
pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.
Határidő: 2020. október 20.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 2 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
tartózkodott
igen
távol
távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

Reiner Roland: Kérem szavazzunk a rendelet módosításáról a 180/2020. számú előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen szavazat
mellett megalkotja a 29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 11 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
távol
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Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
igen
nem szavazott
igen
távol
távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
nem szavazott

Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe.
Dr. Bácskai János (ÜGYREND): Csodálkozom, eddig kitűnően vezette a képviselő-testületi ülést. Kétszer
jeleztem a napirenden belül, hogy várok egy számot, hogy mi lenne az az összeg, ami segítene ezen a
problémán, ami Címzetes Főjegyző Asszony idézett szövegeiből felmerült. Szavazás előtt megnyomtam az
ügyrend gombot. Mondok egy számot: 20 millió forint. Csak most már a szavazás lement, tehát kérem, hogy oldja
meg a helyzetet vagy pedig itt marad lógva a helyzet, amit jeleztem háromszor.
Reiner Roland: Amit Ön jelzett, az egy kérés volt, hogy mondjon egy számot egy jelen nem lévő személy. Ezt
módosítóként nehéz lett volna értelmezni.
Dr. Bácskai János (ÜGYREND): Az, hogy a Polgármesternő, illetve a Jegyző Asszony, a Hivatalvezető nincsen
jelen az nem jelenti azt, hogy a Hivatal működésképtelen vagy, ha igen, akkor tényleg fejezzük be ezt a
képviselő-testületi ülést. Ez a vicc kategória. A Polgármesternőt Ön helyettesíti. A Jegyző Asszonyt pedig a két
aljegyző.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Arra kérem Alpolgármester Urat, hogy vonjuk vissza a Képviselő-testület azt a
döntését, amivel megszavaztuk a költségvetés végleges kihirdetését. Kérem, hogy dr. Bácskai János módosító
javaslatáról szavazzunk és utána szavazzunk még egyszer a költségvetés elfogadásáról.
Reiner Roland: Ügyrendi kérés érkezett az előző határozati javaslat visszavonására. Kérem szavazzunk a
29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításának visszavonásáról.
526/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 29/2020.
(X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról visszavonja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter

távol
tartózkodott
igen
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Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Reiner Roland: Kérem dr. Bácskai Jánost, hogy módosító indítványát fogalmazza meg.
Dr. Bácskai János: Az általános tartalék terhére 20 millió forintot különítsünk el a hivatali dolgozók plusz
munkájának az ellentételezésére.
Reiner Roland: Romhányi Ildikót kérdezem, hogy ezt ebben a formában át tudja-e könyvelni, ha ezt így fogadjuk
el?
Romhányi Ildikó: Igen, ha úgy fogadjuk el a határozatot, hogy az általános tartalékból a 3021-es Polgármesteri
Hivatal igazgatási kiadási sorra csoportosítjuk át a 20 millió forintot.
Dr. Mátyás Ferenc: Ez benne van a jegyzőkönyvben, amit a volt Polgármester Úr mondott, Jegyző Asszony meg
fogja ezt vizsgálni. Elhiszem, hogy szeret a hasára csapva számokat belekiabálni a levegőbe, láttuk ennek több
éves példáját. Szeretném, ha egy olyan döntést hoznánk, amit Jegyző Asszony megvizsgál és megalapozott
szám fog elénk érkezni. Nem az, hogy rácsapok a hasamra és beleböffentem a levegőbe, hogy 20 millió forint.
Gyurákovics Andrea: Már bocsánat képviselőtársam, de nem követte az eseményeket az előbb. Először dr.
Bácskai János arról beszélt, hogy a jelenlévők tegyenek javaslatot, amiről mi tudunk szavazni. Miután az a válasz
érkezett, hogy konkrét számot kell neki mondania, ennek a felhívásnak tett eleget, nem hasra ütéssel. Ne
vitassuk el azt, hogy némi tapasztalata Polgármester Úrnak van költségvetésekkel és egyebekkel kapcsolatosan.
Értem, hogy megpróbál fogást találni. Nincsen még vége a képviselő-testületi ülésnek, de ez most nem az a
napirendi pont és nem az a módosító javaslat, ahol szerintem nekünk bármiféle olyan egyet nem értést kellene
mutatni, amit a hivatali dolgozók látnak. Próbáljunk meg egységesen támogatni a hivatali dolgozókat.
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe.
Reiner Roland: Szerintem is próbáljuk meg őket támogatni és ne használjuk politikai eszközként egy ilyen
vitában.
Árva Péter: Nem érzem politikai vitának, hanem komoly működési hibára hívta fel Polgármester Úr a figyelmet.
Támogatom ezt az előterjesztést.
Reiner Roland: Nem a felvetéssel van a probléma, hanem azzal, hogy a Jegyző Asszony vizsgálja meg, hogy
mennyibe kerül egy ilyen típusú intézkedés meghozatala, akkor adjunk neki időt a vizsgálatra. Otthonról gipszben
nem tudja megvizsgálni és nem tudja elküldeni a számot. Természetesen be lehet mondani egy összeget és
megnézzük, hogy ez mennyi. Az aljegyzők sem tudják ezt helyben kiszámolni. Ez ennél egy bonyolultabb kérdés.
Most is van lehetőség módosításra és a következő hónapban is van erre lehetőség.
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Dr. Bácskai János: Ha emlékeznek a költségvetési sorokhoz rendelt számokat legtöbbször igyekszünk felülről
korlátosnak tekinteni. Remélhetőleg elég lesz. Nézzük meg a pandémiás járulék összegéből hány százalék
valósult meg. 300 millió forintból, ha jól emlékszem kevesebb, mint 20 millió forint. Akkor ez nem volt problémája
Mátyás doktornak, hogy miért 300 millió forint és az se volt probléma, hogy miért csak huszonpár millió forint
ment el belőle. A 20 millió forintot egy olyan felül korlátos összegnek gondolom, ami remélhetőleg elegendő lesz.
Ilyen egyszerű.
Dr. Mátyás Ferenc: Magyarul fogalma nincsen. A pandémiás járulék egy keret volt, amit nem lehetett előre
megállapítani, hogy abból mennyit fognak igénybe venni és mennyit nem. Ha már arról beszélünk Gyurákovics
Andrea, hogy mi megy a hivatali dolgozók érdekében vagy ellen, akkor talán arról kéne első körben leszokni,
amikor egyes képviselők azt élvezik, hogy ugyanazt a 30-40 perces kis beszédet elmondják a bizottsági ülésen
is, elhúzva azt is, meg ugyanazt elmondják a kamerákba is. Döntsük el, hogy a kis monológjainkat melyik
alkalommal mondjuk el. Ezzel mind a két esetben húzzuk a hivatali dolgozók idejét. De akkor ez nem probléma.
Torzsa Sándor: Kicsit furcsa irányt kezd venni ez a vita. Az, hogyha van egy valós probléma, teljesen mindegy
az, hogy melyik színű képviselő hozza be, a hivatali dolgozók bérezése, lecsúsztatása, amiről Jegyző Asszony
beszélt, ezt a problémát meg kell oldani. Azt gondolom, hogy baj az, hogyha a városvezetés nem tud most
számot mondani, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem foglalkoznak ezzel a problémával. Bízom benne, hogy ez a
következő képviselő-testületi ülésre ki fog tisztulni. De abban is bízom, hogy addig, ameddig kitisztul ez a 20
millió forint, amit Bácskai képviselő úr javasolt az elég. A Demokraták Frakciója gyors egyeztetéssel támogatni
fogja Bácskai képviselő úr javaslatát, mert a hivatali dolgozók megélhetése nem pártpolitikai kérdés, hanem
azonnali döntést igényel.
Jancsó Andrea: A vitához annyit szeretnék hozzátenni, hogy csodálkozom, hogy nem tudjuk, hogy mennyi az
ellentételezése ezek a szabadságmegváltásoknak vagy túlóra kifizetéseknek. Mátyás képviselő úrnak jelzem,
hogy ő maga terjesztette be, hogy erre találjunk megoldást és ez legalább fél éve, ha nem ¾ éve volt. Azóta nem
történt semmi. Ha a 20 millió forint 20 millió forint. Novemberben jön vissza a költségvetés módosítás, ha addigra
végre valaki kiszámolja, hogy mennyi az annyi, akkor vagy hozzá teszünk vagy elveszünk az erre a célra
meghatározott összegből. Nem is értem, hogy ebből hogyan alakult ki egy ilyen vita.
Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből.
Zombory Miklós: Azzal mindenképpen egyetért majdnem mindegyikünk, hogy az itteni dolgozók fizetést
valamilyen módon akár prémiummal meg kell oldani, hiszen ez nekünk, mint képviselők kutya kötelességünk. A
20 millió forintról az a véleményem, mint Jancsó Andreának, hogyha ez nem elég a novemberi ülésen 5 vagy 10
vagy akárhány millió forinttal megerősítjük. Bízzunk abban, hogy 1 hónap alatt képes a Hivatal kideríteni azt,
hogy a 20 millió forint elég, kevés vagy sok. Bízom benne, hogy a 20 millió forint - ahogyan mondta Bácskai
képviselő úr – a 10%-on belül lesz.
Árva Péter: Polgármester Úr 9 évig vezette ezt a kerületet, előtte is alpolgármester volt. Teljes biztossággal
mondhatom, hogy ez a becslés az ő tapasztalatát tükrözi. Ahogyan Jancsó Andrea is mondta, ezen tudunk
változtatni legközelebb, kérem szavazzuk meg az előterjesztést.
Reiner Roland: Kérem szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról.
527/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című
előterjesztést a következő szerint módosítja:
-Az általános tartalékból a 3021-es Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadási sorra átcsoportosít a 20 millió
forintot.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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(14 igen, egyhangú)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
igen

Reiner Roland: Kérem szavazzunk újra a rendelet módosításáról a 180/2020. számú alapján az elfogadott
módosítások figyelembevételével.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14 igen szavazat
mellett megalkotja a 29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
igen
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3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások
és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete
megalkotására (II. forduló)
130/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Torzsa Sándor: Számomra is megmagyarázhatatlan, meglepő fordulat, de az Egészségügyi, Szociális, Sport,
Ifjúsági és Civil Bizottság támogatta a lakásrendelet kifüggesztését, majd utána beültem a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság ülésére, az pedig nem támogatta. Kíváncsian várom a mostani vitát.
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, sok dologra
kitértünk. Az egyik, ami talán a legfontosabb, arra szeretném felhívni a figyelmet. Annak ellenére, hogy a
lakásrendelet már számos alkalommal megtárgyalásra került, ez a téma még nem került elő. Az elfogadott
Gazdasági Programban szó esik arról, hogy Ferencvárosnak mely területein szeretnénk tilalmat hirdetni az
üzlethelyiségek eladására és a Gazdasági Program megnevezi a Ráday és a Tompa utcát, mint olyan
területeket, ahol tilalmat szeretnénk bevezetni a nem lakás céljára szolgáló helységek elidegenítésére. A jelenlegi
lakásrendeletben a tilalmi listán a Ráday utcára néző földszinti helyiségek vannak csak megnevezve. Hogy az
eredményekről is beszéljek: Jancsó Andrea adott be egy technikai jellegű módosító javaslatot, hogy a szociális
elhelyezés ne csak Budapesten, hanem elsősorban Budapesten történjen meg. Ennek az az oka, hogy
Budapesten sajnos a várólista nagyon hosszú és akár egy évet is kell várni, hogy valakit el tudjanak helyezni. A
másik módosító javaslatot én adtam be, melynek lényege, hogy a szociális bérlakások elidegenítésénél azok a
lakások, ahol az elmúlt 10 évben teljes házfelújítás történt az eladási ár ne a teljes ár 70%-a, hanem 80%-a
legyen. Ez a módosító javaslat nem ment át, így nem ment át maga a lakásrendelet sem.
Reiner Roland: A két módosítóval kapcsolatban elmondanám, hogy Jancsó Andrea módosítóját egyeztettem
Polgármester Asszonnyal és ő ezt a módosítót befogadta, erről majd külön nem kell szavaznunk.
Takács Zoltán képviselő visszajött az ülésterembe.
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a lakásrendeletet.
Gyurákovics Andrea: A 7.§(1) bekezdés d.) pontja, ami arról rendelkezik, hogy jogcím nélküli
lakáshasználóként, teljes kiürítéssel érintett lakóépületben lakik, és elhelyezése más módon nem megoldható
azzal 1 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető. Elég aggályosnak tartom. Nagyon sajnálom Mátyás
képviselő urat, hogy megint azt kell elmondanom, amit tegnap a bizottsági ülésen, de kénytelen vagyok, hiszen
nem kapunk mindig megnyugtató válaszokat – ez nem a Hivatal hibája, ezt elmondtam napirend előtt is – ezért
kénytelenek vagyunk itt feltenni a kérdést. Az előterjesztő nincsen itt, remélem Alpolgármester Úr tud majd
segíteni ezekben a válaszokban nekünk. A 27.§ (3) bekezdés 10 évről szól. A kérdésem az, hogy ez mikortól él?
Átmeneti rendelkezésnek kellene erről rendelkeznie. Ez sincsen benne! A 35.§ (1) bekezdése alapján az azonnali
hatályba lépés esetén aggályos egy új, átfogó szabályozás esetén. Időt kell a jogalanyoknak adni a változások
megismeréséhez és azokhoz való alkalmazkodásához. A 35.§ (3) bekezdése: e rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba - az (1) bekezdés, közben megtaláltam, csak már annyiszor változott, hogy én sem tudom
követni – ez az idő is kicsit rövid. A 35.§ (3) bekezdés: A bérbeadónál nyilvántartott lakáskérelmek fennállását, a
kérelmezők szociális rászorultságát 2020. október 31-ig ellenőrizni kell. Október 10-e van. Biztos, hogy lesz erre
az időre kapacitás?
Janitz Gergő: Próbálok sorban haladni Gyurákovics Képviselő Asszony által feltett kérdésekben. A 7.§ (1) d.)
pontjában foglalt jogszabályhely ügye a lakásrendelet tárgyalása során minden egyes képviselő-testületi ülésen
szóba került. Mindig ugyanazt a pár gondolatot tudtam elmondani: ez a feladat nem keletkeztet új feladatot az
Önkormányzatra. Eddig is a teljes kiürítéssel érintett lakóépületek esetén a jogcím nélküli lakáshasználókat el
kellett helyeznünk. Ha az Önkormányzat teljes kiürítést határoz meg egy lakóépületnél, azt két ok miatt teszi
általában: egyrészt azért, mert döntött annak az épületnek a rehabilitációs felújításáról, másrészt, ha döntött
annak eladásáról. Ilyen esetekben mindkét módozatnál valamilyen határidő köti az Önkormányzatot a kiürítés
tekintetében. Ennek az épület kiürítésnek valamilyen határidőig meg kell valósulnia. Aki jogcím nélkül tartózkodik
25

ezekben a lakásokban, velük szemben indítunk korábban valamilyen eljárást, ami nem minden esetben ér véget
addig a határidőig, amíg nekünk feladatunk kiüríteni ezt az épületet. Ez a korábbi években többször okozott
problémát, hogy ezekkel a jogcím nélküli lakáshasználókkal valamit kellett kezdenünk. Határidőre ezt nem tudtuk
végrehajtani. Erre ad egy egyértelmű jogi lehetőséget és ezt a helyzetet tisztázza a 7.§ (1) d.) pontja. A 27.§ (3)
bekezdésében a 10 éves időtartam került rögzítésre, hogy a szociális alapon bérbe adott lakásokat kizárólag a
bérleti jogviszony legalább 10 éves fennállása esetén lehet elidegeníteni. Képviselő Asszony kérdezte, hogy
mikortól. Ezt nem egészen értem. Nyílván a rendelet hatályba lépését követően beadott vételi kérelmeknél kell
figyelembe venni a hatályos rendeleti előírásokat. A 35.§-ban rögzített lakáskérelmek felülvizsgálatára vonatkozó
október 31-i határidővel kapcsolatban köszönöm az észrevételt. Már jó néhány hónapja zajlik a lakásrendelettel
kapcsolatos vita. A nyilvántartott lakáskérelmek felülvizsgálatát már hónapokkal ezelőtt megkezdte a
Vagyonkezelési Iroda, a kb. 1500 kérelmet kipostáztuk az ügyfeleknek és kértük, hogy ezt újítsák meg, ez zajlik.
Október 31-ig ezt várhatóan be fogjuk tudni fejezni, már több százan visszahozták és megújították a kérelmüket,
remélhetőleg ezzel nem lesz probléma.
Árva Péter: Ez a napirendi pont már többször volt előttünk. Legutóbb én magam kértem a napirendről történő
levételét. Szeretném újra tisztázni, hogy azért kértem a napirendről történő levételét, mert nem látom többségét
ennek a Képviselő-testületben. Alpolgármester Asszony több helyen azt állította, hogy azért kértük ennek a
levételét, mert én személy szerint nem támogatom. Ezt visszautasítom és kikérem magamnak. Kérem
Alpolgármester Asszony ne állítson valótlanságot ezzel a kérdéssel kapcsolatban! Visszatérve a napirendi
pontra: ez egy kompromisszumos lakásrendelet, ami nem tükrözi a frakciónk véleményét, nem tükrözi az én saját
véleményemet sem. De hat párt képviselői alkotják a többséget ebben a kerületben. Ez az a kompromisszum,
ahová el tudtunk jutni. Kérem minden képviselőtársamat, hogy szavazzuk meg ezt az előterjesztést!
Deutsch László: Nem nagyon foglalkoztam eddig a lakásrendelettel, nem nyerte el a teljes tetszésemet. A
Ráday utcai üzlethelyiségek értékesítése ellen szólalnék fel. Három tulajdon jellegű üzlethelyiség van a Ráday
utcában: magántulajdon, ezzel nem foglalkozunk. Vegyes tulajdon: vegyes tulajdonnak azt az üzlethelyiséget
nevezzük, amikor a bérlő szerződést kötött az Önkormányzattal a tulajdonunkat képező üzlethelyiség
működtetésére, majd vett egy magántulajdont és építéshatósági engedéllyel egybe nyitotta. Ezek az üzletek
megfogtak minket. A vegyes tulajdonnak értékcsökkentő hatása van. Egymás nélkül nem tudjuk értékesíteni. Én
már rég megváltam volna tőlük. Ebből az üzletből értesüléseim szerint – Janitz Gergő úr megerősít ebben – 4-5
van a Ráday utcában. Marad a miénk. A Képviselő-testület jóvoltából javarészt vendéglátó üzletekről beszélünk,
de ha vendéglátó üzlet nem megy, a többi szolgáltató üzlet érzi. A Képviselő-testület jóvoltából ezek az üzletek
egyre inkább értéktelenednek el a pandémia nélkül is, de főleg a pandémia hatására. Nem tudom elképzelni,
hogy Árva Péter kivesz egy albérletet, vagy saját pénzén beruház, felújítja, miközben nem ő a tulajdonos.
Jellemző ezen üzlethelyiségekre, hogy miközben a magántulajdon, a lakások ára ugyanabban a házban 5-6 év
alatt a többszörösére mentek el, üzleteink értéke nemhogy emelkedne, romlik, értékesíthetetlen. Ha véletlenül
lenne olyan jelentkező, aki vételi igényt nyújtana be, hanyatt esnék a csodálkozástól és mélyen pártolnám.
Mintha azt védeném meg egy rendeletbe, hogy ez még mindig az aranytojást tojó tyúk, már nem az. Azt nem
adjuk el, amit nem is akarnak megvenni. De megakadályozzuk azt a csodát, hogyha véletlenül valaki vételi
ajánlattal fordulna hozzánk, megakadályozzuk. Nem tudom hol élnek a képviselőtársaim, az üzlethelyiségek nem
lakáscélúak, mint a lakás sem üzlethelyiség. De ez már régen nem a régi. Epedve várom az újabb
tulajdonosakat, akik nemcsak szakmai színvonalon felelne meg, hanem beruház, felhozza, forgalmassá teszi az
üzlethelyiségeket, így a Ráday utcát. Kérem, hogy az üzlethelyiségek értékesítésére, eladására való tilalmat
vonják vissza!
Reiner Roland: Szerintem nem hangzott el ilyen. Pont azt emelte ki Takács Krisztián, hogy a Ráday utcai
üzlethelyiségek tilalma benne van és felmerült, hogy a Tompa utcai benne legyen-e. Nincsen olyan javaslat, hogy
a Ráday utcai üzlethelyiségeket mégis adjuk el. Ha jól értettem. Akkor én értettem félre. Az volt a javaslat, hogy
ne legyenek eladási tilalom alatt a Ráday utcai üzlethelyiségek? Akkor elnézést kérek.
Torzsa Sándor: Deutsch képviselő úr mondandójában van igazság. Az a vita, hogy a Ráday utcai
üzlethelyiségeket mikor kell eladni vagy mikor kell privatizálni, az már majdnem 20 éves vita. Nem is most, de
mindenképpen megfontolandó, hogy ezt a vitát érdemes bizottsági és szakmai keretek között is lefolytatni, mert
ebben sok érv tud lenni. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén kinyílt egy fontos kérdés: Ez a
házmester lakások ügye. Vannak érintettek, ezért szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet és a jelenlévő
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lakókat is, hogy a jelenlegi rendeletünk úgy szabályozza, hogy ez egy olyan intézmény, ami nem nagyon
működik, mert csupán 4-5 ilyen lakás van az egész kerületben. Kivezetésre kerül ez az intézmény. A Frakciónk
azt vállalta, ez van leírva rendeletben, hogy ember utcára nem kerül. A mechanizmus úgy fog kinézni, hogy Önök
maradhatnak abban a lakásban, amiben most vannak, piaci alapú lakbért számolunk fel, illetve egy másik
lakásban, olyan lakásban, amit Önök is elfogadnak, ami Önöknek is tetszik, abba költözhetnek át, de az már
szociális alapon van bérbe adva. A folyamat el fog indulni, fel fogja keresni Önöket a Vagyonkezelési Iroda,
tájékoztatni fogja Önöket a lehetőségeikről, ezek közül választanak egyet és jön a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság elé. Ha nem jutnak düllőre, akkor is jön a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé, de a bizottság
feltételezem úgy fog dönteni, hogy menjen vissza és folytatódjon az eljárás addig, amíg nem tudnak egy
elfogadható lakást találni. Tudom, hogy vannak olyan házmesterek, akik kifejezetten örülnek, hogy költözhetnek
abból a lakásból, amiben vannak, mert nem túl jó kondíciójú lakások. Nem biztos, hogy ez annyira hátrányos
Önöknek. Szerintem megtaláltuk azt a legjobb kompromisszumot, ahol mindenki ebben a történetben
megnyugtatóan tud rendeződni. Köszönöm szépen a türelmüket és a bizalmukat, sokat dolgoztunk ezen és
remélem, hogy megnyugtatóan fog rendeződni.
Gyurákovics Andrea: A 27.§ (3) bekezdés Irodavezető Úrnak mondanám, amire én gondoltam: „Szociális
alapon bérbeadott lakásokat kizárólag a bérleti jogviszony legalább 10 éves fennállása esetén lehet
elidegeníteni.” Ez a 10 év mikortól van? A rendelet hatályba lépésétől van vagy pedig már a fennállóra van? Van
három bekezdés, az arra vonatkozik? Ez az, ami kiegészítésre került? Eddig ez nem volt tisztázott, ebből voltak
félreértések az előző bizottsági üléseken is, ezt szeretném, ha egyértelmű lenne, hogy ez nem a rendelet
hatályba lépésétől van, hanem már a fennálló bérleti jogviszonyok is ezt tartalmazzák.
A házmesterlakásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a munkaviszony ha megszűnik, akkor mi
történik? Rendben van, hogy piaci alapon bérelhetik tovább azt a lakást, ahol eddig laknak vagy másik lakásban
szociális bért fizetnek. Családoknak, eltartóknak munkaviszonyt szüntetünk meg adott esetben, erre van valami
megoldási javaslat?
Janitz Gergő: Technikai kiegészítés lenne: felmerült a Ráday utcai üzlethelyiségek mellett a Tompa utcai
üzlethelyiségek is, mint az eladás tekintetében érintettek. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Ferencváros
Önkormányzatának a Tompa utcában nem lakás céljára szolgáló helyisége nincsen. Az nem fog gondot okozni,
hogy azok eladásáról döntést hozzanak. Gyurákovics képviselő asszony által felvetett a szociális alapon bérbe
adott lakások eladására vonatkozó 10 éves időtartamára, természetesen a 10 évnek nem a rendelet elfogadását
követően kell kezdődnie. Nem arról van szó, hogy 10 éves elidegenítési tilalom van, hanem a rendelet
elfogadását követően beadott vételi kérelmeket az alapján lehet elbírálni, hogy a meglévő bérleti jogviszony mikor
keletkezett és a 3. pont a.), b.), c.) pontjában tett kiegészítésekkel együtt.
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből.
Döme Zsuzsanna: Árva Péter felvetésére szeretnék válaszolni, nem tudom pontosan mire gondol. Az elmúlt ¾
évben tömegesen kapom a lakóktól a lakásrendeletre vagy a lakásigényre vonatkozó kérdéseket. Minden
képviselő-testületi ülés után vannak, akik rendszeresen felteszik ugyanezt a kérdést. Arról szeretném biztosan,
hogy ezekben a kommunikációkban semmiféle csúsztatást nem szokásom tenni, akármilyen csatornán érkeznek
a kérdések. Tájékoztattam a lakókat, hogy mi történt a képviselő-testületi ülésen. Ezek 10-12 órás videók, nem
biztos, hogy mindig az a legelegánsabb, hogy van róla jegyzőkönyv. Semmiféle csúsztatást nem engedek meg
magamnak sem a múltban, sem a jövőben. Irodavezető Úr említette, hogy 1500 fő vár az igényük elbírálásra,
ezek azok az emberek, akik az elmúlt években várólistán várták a lehetőségeket. Bízom benne, hogy a mai
ülésen végre lezárul a második forduló.
Takács Krisztián: Nagyon sajnálom, hogy Deutsch László nincsen jelen, hiszen a hozzászólásom jórészt neki
szólna. A tisztánlátás végett: az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott Gazdasági Program ide kapcsolódó
része úgy szól: „Az elmúlt 15 év gyakorlatának megfelelően a Ráday utcában elhelyezkedő utcai bejáratú
helyiségek eladásának tiltása továbbra is fennmarad, sőt az eladási tilalom kibővítésre kerül más, jellemzően
belső,- és középső,- ferencvárosi utcai bejáratú földszinten elhelyezkedő helyiségekkel is.” Ez a Gazdasági
program. Ezzel szemben a most napirenden lévő rendelet így fogalmaz: „32.§ a helyiségek közül nem
idegeníthetők el: c.) pont: a 6. sz. mellékletben szereplő, kulturális vagy vendéglátási célra használt vagy arra
alkalmas Ráday utcai helyiségek”. A rendelet semmilyen más helyiségről nem szól, csak a Ráday utcáról. Azzal
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kapcsolatban, hogy jelenleg hogyan állunk a privatizációhoz: Torzsa Sándorral ez a vitánk már nagyon régre
nyúlik vissza, de azt ki kell mondanunk, a jelenlegi helyzetet, a pandémiás időszakot a vendéglátás és a turizmus
szenvedte meg leginkább. Ezek az iparágak kapták a legsúlyosabb ütéseket. Úgy látom több vendéglátóval
konzultálva, hogy ezt a helyzetet, mint Önkormányzat nem tudtuk jól kezelni. Annak ellenére az intervenciós
képességünk, hogy bele tudunk avatkozni ezekbe a folyamatokba, tudjuk segíteni a vendéglátósokat, jelenleg
nem használtuk jól. Ezt nem látom elegendő indoknak arra, hogy ettől a képességünktől, lehetőségünktől
megváljunk egy privatizációs módszerrel.
Árva Péter: Alpolgármester Asszony sajnos újra csúsztat, nem értem, hogy miért. Teljesen elég lett volna azt
mondani, hogy sajnálom, félreértés történt. Ehelyett egy újabb csúsztatással folytatja, nem értem, hogy erre miért
van szükség.
Szilágyi Zsolt: Takács Krisztiánnal teljesen egyetértek, hogy a Ráday utcai üzlethelyiségeket nem kell eladni.
Egy olyan üzlethelyiséget tudok, ahol a tulajdonában van az üzletvezetőnek az étterem, de 30 m2 az
Önkormányzaté. Amikor így meg van osztva, azok nem lehetnek kivételek? Ott nem teljesen az egész üzlet van,
csak egy üzletrész. Van 200 m2, abból 30 m2 az Önkormányzat tulajdona. Ha szeretné az üzletet valaki
kibővíteni, akkor ebben az esetben sem lehetséges?
Jancsó Andrea: A privatizáció kérdéséhez elmondanám, hogy a két frakció között pont az a legnagyobb
nézetbeli különbség, hogy mi nem támogatnánk azt a klasszikus vagyonfelélést, ami az elmúlt években történt.
Az egyszeri bevétel, az csak egyszeri bevétel. Takács Krisztián elmondta, hogy van beavatkozási lehetőségünk,
ha saját tulajdonunk van, tudunk vendéglátósoknak, bárkinek segíteni. Mihelyst nem a mi tulajdonunkban van,
nem a mi felelősségünk. Nem szeretnénk támogatni azt a klasszikus vagyonfelélést, ami az elmúlt években
jellemző volt. Alpolgármester Asszonynak mondanám, hogy nem szeretném kinyitni azt a vitát, hogy milyen
üzeneteket kaptunk. Mi is kapunk tömegesen megkereséseket lakással kapcsolatban. Sajnos eljutottunk oda,
hogy az Alpolgármester Asszony olyan állításokat tesz, amik valótlanok.
Döme Zsuzsanna: Nagyon szeretném látni, hogy mi az oka ennek a félreértésnek. Mindnyájan sok kérdést
kapunk. A lakásrendelettel kapcsolatban óriási nyomás van a Képviselő-testületen. Látom, hogy előhozakodnak
valamilyen privát levéllel. Csak olyan emlékeim vannak, amikor arról tájékoztatom a lakókat, hogy ki, milyen
gombot nyomott a képviselő-testületi üléseken.
Torzsa Sándor: Nagyon veszélyes út, amire a városvezetés rálép. Tisztelettel kérem Önöket, hogy
lényegesebben óvatosabban lépkedjünk, mert most Önök azt a látszatot keltik, hogyha átmegy a lakásrendelet,
akkor mindenkinek a lakásproblémáját meg fogja tudni oldani a városvezetés. Ebben a teremben mindannyian
tudjuk, hogy nem a lakásrendeleten múlik az, hogy meg tudjuk-e oldani az emberek lakhatását, vagy sem, hanem
azon, hogy van-e kellő mennyiségű lakásunk. Amikor van 500 üres lakásunk és kb. 2000 fő áll sorba ilyen-olyan
jogcímeken lakásért, akkor billentsük helyre a történetet, nem a lakásrendelet a legfőbb akadálya annak, hogy az
Önkormányzat mindenkinek a lakhatását megoldja. Azért tartom nagyon fontosnak tisztázni ezt, mert ennek a
vitának pont ez az eredője. Az, hogy mutogatunk ide vagy oda, hogy miért nem oldódnak meg a lakásproblémák,
az nem egy bölcs irány. Kérek szépen mindenkit, aki még felelősséget érez Ferencvárosért, az elesett
emberekért, hogy korrektül és tisztességesen kommunikáljunk, mindenki ezt érdemli. Jancsó Andreát
pontosítanom kell. Szeretem azt, hogyha az álláspontunkat mindig mások ismertetik, de azért vagyunk itt, hogy
mi ezt megtegyük. A vagyonfelélést soha nem támogattuk, ellene voltunk mindig. A felelős lakásgazdálkodást
támogattuk. A felelős lakásgazdálkodásnak része tud lenni valamiféle ingatlanértékesítés, mint ahogyan ez a
lakásrendelet sem zárja ki ezt teljes egészében. De ennek része kell, hogy legyen ingatlanvásárlás, ingatlan
felújítás is. Ma az a legnagyobb probléma, hogy az ingatlanból származó bevételt nem ingatlanba fektetjük. Nem
azzal van problémánk, hogy ha ingatlan értékesítés van, hanem, hogyha az ingatlant eladjuk, annak az összegét
feléli az Önkormányzat. Ha az ingatlant eladjuk és abból újra ingatlan vásárolunk, abban nincsen probléma.
Takács Zoltán (ÜGYREND): Lenne egy technikai jellegű módosító javaslatom, amit a lakásrendelethez
szeretnék csatolni, nem tudom ennek a pontos módját, szerintem egy plusz határozati javaslatként. A módosító
szöveg ennyi lenne: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenleg érvényes piaci alapú bérlakások bérleti szerződéseiben foglalt
feltételeket és vizsgálja felül a szerződéseket.
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Reiner Roland: Kérem szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról.
528/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenleg érvényes piaci alapú bérlakások bérleti szerződéseiben foglalt
feltételeket és vizsgálja felül a szerződéseket.
Határidő: 2020.október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 3 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
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tartózkodott
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Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe.
Takács Krisztián (ÜGYREND): Jól értem, hogy Jancsó Andrea módosítója bekerült a rendeletbe?
Reiner Roland: Igen.
Takács Krisztián (ÜGYREND): Az a módosító, amit tegnap beadtam a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottságon, a 29.§-t (1) bekezdését érinti: „A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a, a teljesen felújított
épületekben – ahol az utolsó 10 évben teljes épület kiürítés mellett megvalósított felújítás volt – a 70 %-a.” Ezt a
70%-t szeretném 80%-ra módosítani.
Reiner Roland: Kérem szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról.
529/2020. (X.8.) 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
130/2/2020. számú „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete
megalkotására (II. forduló)” című előterjesztés 29.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
-A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a, a teljesen felújított épületekben – ahol az utolsó 10 évben teljes
épület kiürítés mellett megvalósított felújítás volt – a 80 %-a.”
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(6 igen, 5 nem, 4 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
nem
igen
tartózkodott
nem
tartózkodott
tartózkodott
nem
igen
távol
igen
távol
igen
igen
nem
igen
nem
tartózkodott

Deutsch László: A már elhangzott módosító javaslatom az összes Ráday utcai helyiségre vonatkozik, nem
emelem ki a vendéglátót, mert egymásra vannak utalva. Ha nem megy a vendéglátó, egy szolgáltató üzlet sem
megy.
Reiner Roland: Ez formálisan a 32.§ c.) pontjának törlését jelenti. „A helyiségek közül nem idegeníthetők el: a 6.
sz. mellékletben szereplő, kulturális vagy vendéglátási célra használt vagy arra alkalmas Ráday utcai
helyiségek.” Értelemszerűen a melléklet is törlésre kerül, amennyiben elfogadják a módosító javaslatot. Kérem
szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról.
530/2020. (X.8.) 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
130/2/2020. számú „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete
megalkotására (II. forduló)” című előterjesztés 32.§ c.) pontja törlésre kerül.”
(2 igen, 5 nem, 8 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt

távol
nem
nem
tartózkodott
igen
igen
tartózkodott
nem
tartózkodott
távol
tartózkodott
távol
nem
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Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

nem
tartózkodott
tartózkodott
tartózkodott
tartózkodott

Reiner Roland: Kérem szavazzunk a rendelet megalkotásáról 130/2/2020., 130/3/2020. számú előterjesztések
alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 3 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról.
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
nem
igen
tartózkodott
nem
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
nem

Reiner Roland: Szünetet rendelek el.
SZÜNET
4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I.
forduló)
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Az eredeti előterjesztéshez képest két módosító javaslat érkezett, mind a kettő kiosztásra került.
Az egyik az előterjesztő módosító javaslata, a másik pedig Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok
módosítója. Egyeztetve az előterjesztővel a Jancsó Andrea által benyújtott javaslatot befogadta, erről külön nem
kell szavazni.
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből.
Jancsó Andrea: Ismertetném a benyújtott módosító javaslatot: a védőoltások körének kiszélesítéséről van szó.
Javaslatomban a Pneumovax 23 védőoltás 100%-os önkormányzati támogatása a tárgya. A koronavírus második
hullámában vagyunk, a betegség legnagyobb szövődményét a kétoldali tüdőgyulladás okozza, ez a Pneumovax
23 az a védőoltás, ami ezt kiküszöböli. Két érintett csoport veheti igénybe: a 65 éven felüliek jövedelemhatárhoz
kötötten, illetve a krónikus betegségben szenvedők. A Momentum Mozgalom képviselői jelenleg rózsaszín
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pólóban ülnek itt, október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ezzel a pólóval szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatóak és itt szeretnék mindenkit bátorítani arra,
hogy a megelőző szűréseken vegyenek részt.
Gyurákovics Andrea: Nekem egy hozzászólásom lesz, de előzetesen szeretném leszögezni, hogy azért
olvasom fel, mert ezeket a hozzászólásokat Kállay Gáborné tette volna, aki betegség miatt nem tud részt venni a
képviselő-testületi ülésen, ezért engedjék meg képviselőtársaim, hogy a pontosság kedvéért felolvassam, hiszen
ezek az ő szavai. Innen is gyógyulást kívánunk neki!
„Elmondom a véleményemet, de leszögezem, hogy nem értek egyet az új rendelet alkotásával, meggyőződésem,
hogy elég lett volna módosítani a 2015-ben a szociális törvény módosításakor alkotott rendeletet, ez egy kiforrott
rendelet.” Ehhez én annyit tennék hozzá, hogy ő ebben tevékenyen részt vett, nagyon alaposan körbejárva,
szakirodákkal egyeztetve alkották meg ezt a módosítást. A továbbiakban felolvasott észrevételek egy szakavatott
ember észrevételei és hozzászólásai. Folytatom az idézést: „Az eljárási rendelkezések az elejéről a végére
kerülnek. Értem, hogy egyszerűsíteni akarták a rendelet szövegét, de a család jövedelme meghatározás
félreérthető, mert nem biztos, hogy mindenki gondosan elolvassa az értelmező rendelkezéseket, ahol kiderül,
hogy a család jövedelmén, nem a család összjövedelmét érti a rendelettervezet, hanem az egy főre jutó havi
nettó jövedelmet. Itt elég lenne azt tisztázni, hogy nettó jövedelemről van szó és az egyes támogatásoknál, úgy
mint a most hatályos rendeletben az egy főre jutó jövedelmet használni. Szakkifejezések kivételével a fogalmat a
köznapi jelentésétől alapvetően különböző tartalommal nem lehet értelmezni.
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatások – Itt szeretném megjegyezni, hogy mi, a korábbi városvezetés nem
szégyelltük a települési támogatásoknál a „ferencvárosi” jelzőt, úgy látom nem csak a Fradi, de a Ferencváros is
szúrja a mostani városvezetés szemét. Tehát a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásokról: A ferencvárosi
közüzemi díj és közös költség támogatásnál úgy tűnik, hogy nő a maximálisan kapható támogatás, de ez csak a
látszat, mert ha figyelembe vesszük, hogy megszűnik a ferencvárosi fűtéstámogatás, ami a fűtési szezonban 36
ezer forintos támogatást jelent még egyelőre, amit egyébként PB gáz, olaj, fa és szén fűtésre is lehet igényelni
(lakásfenntartási támogatás), akkor nincs növekedés. Ha ezt a rendelet így elfogadjuk, nem lehet többé ilyen
fűtési támogatási kérelmet beadni.
Nagyon nagy hiányt okozhat a tervezet szerint megszüntetni kívánt lakhatást segítő támogatás, ami korábban
évente egyszer, a pandémia óta évente kétszer igényelhető 100 ezer forintos támogatás, az egyik legnagyobb
segítséget jelentő támogatása ferencvárosi családoknak. Ez azért is nagy probléma, mert a tervezet szerint a
rendkívüli támogatásnál is kikerül az előre nem tervezett váratlan kiadás, mint a kérelem indoka, ami egyébként
most a rendeletben mindkét támogatási formánál szerepel.
Ami az idősebb korosztályt illeti, meg kívánja szüntetni a Ferencvárosi gyógyszertámogatást, ami évente két
alkalommal 5 ezer forinttal segítette a 70 év fölötti korosztályt és még évi egy alkalommal az is kaphatta, akinek
az SZT szerinti közgyógytámogatás jár.
Jövedelemhatárhoz kívánja kötni a tervezet a 65+ támogatást, ami így ugyan egy nagyobb összeg lenne, de ez
nem fogja vigasztalni azokat, akiknek a nyugdíja 128.500 forint fölött van, mert ők már nem fogják kapni.
Magyarul mondva jövedelemhatárhoz köti a 65 + támogatást. Ezzel ez a támogatás pont a lényegét veszítené el.
Többe fog kerülni, de legalább igazságtalan, a 65 év felettiek több mint fele nem fog kapni semmit. A nyugdíjasok
több, mint fele nem fogja kapni, eddig alanyi jogon járó támogatást.
Meg kívánja szüntetni a rendelet a ferencvárosi karácsonyi támogatást és a ferencvárosi élelmiszertámogatást,
amelyek a karácsonyhoz és a húsvéthoz kapcsolódó támogatások a családok számára. Ha a karácsony és a
húsvét a probléma, ajánlom a március 21-ét, vagy az április 4. A téli időszakban pedig a november 7. Csak ne
szüntessük meg ezeket a támogatásokat.
A jövedelemkiegészítő támogatással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezt kaphatja-e nyugdíjas, mert most
a rendelet ezt az aktív korúak számára biztosítja, de akkor hogyan értendő az együttműködés az Állami
Foglalkoztatási szervvel. Egyébként, Jó lenne, ha nyugdíjasok is kaphatnák. Javaslom.
Dicsérendő, hogy a rendelet a kormány családtámogatási rendszeréhez próbál igazodni, mert hála Istennek nem
bántja az általunk bevezetett gyermeknevelési támogatásokat, tehát marad a születési és életkezdési támogatás,
a védőoltások, az iskolakezdési támogatás, a taneszköz csomag, a vezetői engedély támogatása, az internet
támogatás, bár ez utóbbit jövedelemhatárhoz köti a tervezet.
Ez a meglévő rendelet módosítása, csak kevésbé feltűnő, hogy megszüntetünk támogatási formákat egy új
rendelet alkotásával.”
Itt jegyezném meg, hogy Baranyi Krisztina többször dicsérte a jelenlegi szociális rendelet. Egyre tudunk tippelni,
hogy az egyetlen probléma ezzel a meglévő rendelettel az, hogy nem Baranyi Krisztina névjegyzi. Tehát még
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egyszer: megszűnik a közüzemi díj és közös költségtámogatás, hiszen egy alternatív fűtési módozat nem kerül
bele. Megszüntetni kívánja a lakhatási támogatást, a gyógyszertámogatást. Jövedelemhatárhoz köti az eddig
alanyi jogon járó 65+, tehát nyugdíjasoknak járó támogatást, megszünteti a ferencvárosi karácsonyi támogatást
és a Ferencvárosi élelmiszertámogatást, amelyek a karácsonyhoz és a húsvéthoz kapcsolódó támogatások.
Továbbá azt, ami eddig alanyi jogon járt minden ferencvárosi diáknak, az internet támogatást.
Torzsa Sándor képviselő visszajött az ülésterembe.
Reiner Roland: Természetesen ez a rendelettervezet, ugyanúgy, mint az előző is, a szakirodák bevonásával
készült. Kétségtelen, hogy amiket felsorolt, abban van igazság, hiszen a mostani rendelettervezetet egyszerűsíti
az eddig nagyon sok különböző jogcímen kapható támogatásokat kevesebb, de nagyobb összegű formában.
Abban is van igazság, kétségtelenül ez egy igazságossági kérdés, hogy mi a jó szociális rendszer, mi a jó
szociális rendelet, ami alanyi jogon ad mindenkinek, tehát annak is, aki gazdag, annak is, aki szegény, vagy egy
olyan, ami alapvetően rászorultsági elvet vezet be. Kétségtelen, hogy ez a mostani rendelet, ami az előnye, a
rászorultsági elvet igyekszik érvényesíteni a lehető legtöbb esetben.
Torzsa Sándor: Elnézést a Demokraták Frakciójának kicsit hosszabbra nyúlt a szünet. Az Egészségügyi,
Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatta a rendelettervezet kifüggesztését. A Frakciónk álláspontja a
következő: a szociális rendelet módosítása nem volt kérdés, hogy szükséges. A szociális rendelet az elmúlt
években egy olyan műfaj volt, amikor nagyjából az volt, hogy foltoztunk, hogy a különböző értékhatárokat be
tudjuk lőni. A szociális rendelet nehézsége az, hogy vannak a költségvetésben beállított számok, melyek a
különböző juttatásokat kell, hogy tükrözzék. A szociális rendelet az a szabályrendszer, ami alapján ezek a
pénzek elköltésre kerülhetnek. Az a jó szociális rendelet, ami a költségvetésbe beállított számoknak a
legnagyobb hányadát tudja a rászorulóknak juttatni. Hiába van a költségvetésbe 200 millió forint beállítva egy
támogatási formára, hogyha olyan szociális rendelet van megalkotva, ami a valóságban pl. csak a 10%-t engedi
elkölteni. Ez a keresztmetszet, amit kell játszani. Az első fordulóban azok a jogcímek vannak kitisztázva, melyek
a következő ciklusban lennének, hogy milyen jogcímeken lehet majd igényelni. Az, hogy pontosan mi a
szabályrendszer, ez hogyan legyen kiosztva, azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a II. fordulóra
pontosítsuk. A tecnikai oka az, hogy az idei kilencedik havi kifizetést még nem látjuk. Ergo nem tudjuk, hogy a
különböző szociális jogcímen történő kiadások az idei évben hogyan alakultak. Tudjuk hogyan alakultak 2019ben, de az idei tényszámokat még nem látjuk. A Demokraták Frakciója a kifüggesztést támogatja, de szeretném
jelezni, hogy csak azután kerüljön vissza a II. fordulóra ez a rendelet, amikor már ismerjük a kilencedik havi
tényszámokat. Novemberre kaptunk ígéretet Alpolgármester Úrtól, hogy jön a költségvetés ezen adata. Azt
javaslom, hogy a szociális rendelet II. fordulója decemberben legyen, mert akkorra tudnak elkészülni azok a
számítások, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy megalapozott és jó végleges szociális rendeletünk legyen.
Reiner Roland: A Gyurákovics Andreának adott válaszomban egy dolgot felejtettem ki az előbb: amivel kezdte,
hogy a család jövedelem és az egy főre jutó jövedelem. Ha megnézi a 177/2/2020. számú módosítása
Polgármester Asszonynak az ezt az egyértelműsítést teszi meg. El tudom képzelni, hogy ez a vélemény még a
módosító elolvasása előtt íródott.
Szilágyi Imre: Két dologra szerettem volna válaszolni. Az egyik a család jövedelem kérdése. Itt valóban
pontosításra került. A készítéskor nem vettük észre, hogy ez valóban jogalkalmazási kérdést vethet fel, amikor
Kállay Gáborné a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén jelezte még az előző rendelet tárgyalásánál, akkor
mi megvizsgáltuk és teljesen egyetértettünk ezzel az észrevétellel. A másik az a jövedelemkiegészítő támogatás
kérdése: ez egy döntés. Az egy döntés, hogy egyébként mennyire szeretnénk kiszélesíteni. Valóban nem
fogalmaz a rendelettervezet pontosan, ebből fakadóan szintén lehet jogértelmezési kérdés, hiszen egy
nyugállományban lévő nyugdíjszerű ellátást kapó ügyfél is tud hozni olyan igazolást a munkaügyi szervtől, hogy ő
aktív korúak ellátására nem jogosult, tehát nyílván ő fog ilyet kapni, tekintettel arra, hogy nyugdíjban vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül. Kérdésként merült fel, hogy ezt ki lehet-e terjeszteni azon nyugdíjasokra, akik
jövedelme a jövedelemhatár alatt van. Erre én választ nem tudok adni, a Képviselő-testület döntése, hogy ez
hogyan kívánják módosítani. A cél az aktívkorúaknak lett volna a támogatása, úgy ahogyan a most életben lévő
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletnek is ők voltak a célközönsége.
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Gyurákovics Andrea: Ezek szerint mégiscsak van, amit sikerült az előző észrevételhez Kállay Gáborné
észrevételéhez képest módosítani, bár nem a lényegi részét. Alpolgármester Úr azon állításával, hogy ne járjon
minden alanyi jogon, jövedelemhatárhoz kötjük, ehhez hozzátenném, hogy jövedelemhatárhoz köti a 65+
támogatást, 128.500 forintnál húzza meg a vonalat. Egy 130.000 forintos nyugdíjat nem tekinthetünk magasnak,
főleg úgy nem, hogy ez az Önkormányzat kétszeres Idősbarát Önkormányzat, ezt azért ne felejtsük el. Ezen
gondolkodjanak el képviselőtársaim is. Tudom, hogy ez az I. forduló. Nem véletlenül mondjuk el és nem
véletlenül mondtuk el eddig is. Minden egyes alkalommal el fogjuk mondani, bár tudom, hogy ez dr. Mátyás
Ferencnél nem mindig talál pozitív visszhangra, de el fogjuk mondani, hogy mi az, ami jó és mi az, ami nem jó.
Előbb-utóbb csak közös olyan álláspontra jutunk, ami mindenki számára megnyugtató. Továbbra sem találom
benne és Alpolgármester Úrtól sem kaptam megnyugtató választ arra, hogy azok a támogatások, amelyek
megszűnnek azokkal mi lesz. Nem minden támogatás járt alanyi jogon, Alpolgármester Úr ezt sugalmazta, de
sok jövedelemhez volt kötve. Lehet, hogy én értettem félre, ez esetben előre is elnézést kérek. Nem szeretnék
olyan mondatokat a szájába adni, amiket nem mondott. Még mindig ott tartok, hogy megszűnnek támogatások,
megszűnnek olyan alanyi jogon járó támogatások diákoknak, időseknek. Kérem képviselőtársaimat, hogy a két
forduló között gondolják végig ezeket a mondatokat.
Reiner Roland: Hogyha félreérthető voltam, akkor elnézést. Az állítás úgy hangzik, hogy az előző rendeletben –
gyorsan összeszámoltam – 10 olyan támogatási forma van a 22-ből, amelyeknél nincsen jövedelemhatár, tehát
nagyjából a fele. Ezen lenne változtatás, ez legyen inkább a kivétel és nem minta szabály. Kétségtelenül ez egy
ideológiai döntés kérdése, hogy mindenkit támogatunk egyformán vagy pedig a rászorulókat jobban támogatjuk.
Takács Zoltán: Alpolgármester Úr szavaira szeretnék ráerősíteni. Szerintem a kulcskifejezés a rászorultság.
Fontos tisztázni, hogy vannak furcsa döntések, pl. 65 felettiek. Ha valaki pénteken még 64 éves, akkor nem kap
támogatást, másnap születésnapja van, onnantól rászorul? Mi történik abban az egy napban, amitől ő hirtelen
rászorulóvá válik és addig nem? Szóba került az internet támogatás, amit nem a diákok, hanem a diákok szülei
kapják, ahol szintén nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy ki a rászoruló és ki nem az. Aki
háromhavonta kap fél millió forintos telefont, azt nem hinném, hogy rászorul a havi 3000 forintos internet
támogatásra. Sokan kapnak CSOK-ot, de látjuk azt, akik az 500 millió forintos vagy annál drágább házukat
valószínűleg zsebből ki tudnák fizetni, biztos kell még nekik az az 15 millió forint. Szóba került még az
élelmiszertámogatás: úgy gondolom, hogy akik élelmiszertámogatásra szorulnak, azok nemcsak Húsvétkor és
Karácsonykor lesznek éhesek és nemcsak akkor szorulnak rá a támogatásokra, hanem ezeken kívül is, mert
nem kétszer kell enni egy évben, hanem minimum naponta kétszer. Azt kell megvizsgálni, kik is rászorulók és
őket kell segítenünk minden lehetőségünkkel. Abban egyet értek a Képviselő Asszonnyal, hogy a II. fordulóig
tüzetesen át kell vizsgálni minden kategóriánál, hogy hol is húzzuk meg a rászorultsági határokat. Ebben még
igencsak mozgás lesz a következő forduló előtt. Ezeket alaposan át kell gondolni.
Reiner Roland: Egyetértek.
Torzsa Sándor: Hallgatom Gyurákovics Andreát. Azért nagyon nehéz ez a helyzet, mert Képviselő Asszony
mond olyan mondatokat, amelyek teljesen igazak, de vannak olyan mondatok, amelyek korrigálásra, pontosításra
szorulnak. Ennek a bizottságnak vagyok majd két évtizede a tagja. Ott voltam, amikor ezek a módosítások
történtek. Ezek a támogatási formák a választási kampány kezdetén kerültek bele, mint pl. az internet támogatás
és a 65+ támogatás. Ezek nem régi, meghonosodott támogatási formák a IX. kerületben. A felfokozott
kampányhangulatnak köszönhető az, hogy jogalkotás szempontjából olyan apróságok, mint a rászorultsági kör
definiálása kimaradtak. Szociáldemokrataként, baloldaliként nem kívánom gazdag gyerekek internetezését
támogatni. Azt nagyon szeretném, hogy a rászorult szegény gyerekek több pénzt is kaphatnának internetezésre.
Nagyon fontosnak gondolom az internetet. Az internet ne anyagi kérdés legyen, hanem igenis minden családban
hozzájuthassanak a gyermekek. Ha erre tesz Képviselő Asszony javaslatot a II. fordulóban, akkor nagy
egyetértésben fogunk dönteni erről. Azt szeretnénk, hogyha a hátrányosabb helyzetű gyermekek több pénzt
kapnának, a gazdagabb gyermekeknek a szülei meg tudják fizetni az internetet, oda nem gondolom, hogy
támogatást kellene adni. Nagyon fontos az, hogy Idősbarát Önkormányzat legyünk, de szeretném, ha ebben a
ciklusban afelé is elmozdulás lenne, hogy ne csak Idősbarát, de Ifjúságbarát Önkormányzat is legyünk. Ha
megnézi ebben a szociális rendeletben benne van a kerületi diákönkormányzat álláspontja, véleménye. A
Diákönkormányzat azt kérte, hogy igenis a nyugdíjasokon kívül a fiatalok is kapják meg az ingyenes
könyvtárhasználatot. Ez egy helyes, jó kezdeményezés volt és az is helyes, hogy ez bekerült ebbe az
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előterjesztésbe. Összességében ezen még van munka. Vannak ebben pozitív elmozdulások, pozitív folyamatok,
sok olyan igazságtalanságot javítunk ki, amelyek nem biztos, hogy egyébként célszerűek. Azt gondolom, hogy a
65 év felett a munka nem ért véget. Amikor én ellenzékben ültem és ülök itt, akkor elmondtam Önöknek azt, hogy
a ferencvárosi 65+-os járat igencsak fapadosra sikeredett, hiszen pénzt adnak erre, közben meg más
kerületekben ugyanolyan néven ez a 65+ az egy komplex idősügyi programot tartalmaz. Bátorítom a Fideszt is,
de Alpolgármester Urat és Alpolgármester Asszonyt is, hogy ezt a 65+-t ne csak segélynévként tartsuk meg,
hanem igenis bővítsük ki. Egy komplex, valóban az időseket segítő program legyen. Az, hogy most egy évben
adunk 6000 forintot és utána pedig nem foglalkozunk tovább az idősekkel szemlélet ez nem jó dolog. Nagyon
szép és nagyon jó programokat lehetne csinálni. Javasolnám, hogy az idősek kedvezményes áron vagy akár
ingyenesen fürdőbe tudjanak járni. Lehetne ezzel a programmal dolgozni, érdemes lenne ezt továbbfejleszteni és
továbbgondolni.
Gyurákovics Andrea: Próbálok nagyon diplomatikus lenni Torzsa Sándorhoz. Azt mondja, hogy a 65+-os
program ne csak csomagokban merüljön ki, hanem időügyi program legyen. Ne haragudjon képviselőtársam,
melyik adót tetszik nézni? Komolyan! Ha Ön azt mondja, hogy nincsen a kerületben idősügyi program, akkor én
most felállok és hazamegyek, most konkrétan, de tényleg! Hány idősügyi programunk van! Ez nem abban merül
ki, hogy évente kétszer csomagot adunk! Ne vicceljünk már! Ne kezdjünk már ilyen szinten demoralizálni valamit,
ami egyébként egy működő, komplett program! Nem hiszem el, hogy ezt Ön nem tudja. Értem, hogy Önnek most
az a politikája, hogy minden, ami előtte volt az rossz, és mindent le kell rombolni, de most már egyszer
próbáljanak már meg valami mellett is kiállni és nem mindig valami ellen, mert nem biztos, hogy jó! Itt
kapcsolódnék ahhoz, amit Ön mondott: Ifjúságbarát Önkormányzat szeretnének lenni, nem szeretné a gazdag
gyerekek internet támogatását támogatni. Akkor kérdezném, hogy ezt a Demokratikus Koalíció tagjaival is
egyeztette, akivel egy frakcióban van? Hiszen a Demokratikus Koalíció ifjúsági tagozatásnak az egyik programja,
ha jól emlékszem, ebben majd valaki erősítsen meg legyen szíves, az ingyenes internet használata az
ifjúságnak. Valahol sántít a történet vagy én nem értem! Szeretném kérni, hogy ezt tisztázzuk! Ha egyszer az Ön
frakciótársának az ifjúsági tagozatának az a programja, hogy ingyenes internet, Ön viszont azt mondja a gazdag
gyerek ne kapjon internetet, miközben Ifjúságbarát Önkormányzatot szeretne elérni. Ezek a mondatok nincsenek
összhangban egymással.
Szilágyi Zsolt: Arra szeretnék kérni mindenkit, főleg a városvezetést, hogy a számokat nézzük át és lehetne rajta
emelni. A gyermeknevelési támogatás határa 99.750 forint, ezt a gyerekét egyedül nevelő szülő és a két vagy
több gyermekes tartósan beteg gyerekeket nevelő családok igényelhetik. A 100.000 forint az pont semmire sem
elég. Ezt összeget kicsit fentebb tornászhatnánk. 99.000 forint az ma már majdnem közmunka összeg. Ha
lehetséges korrigáljunk a számokon és emeljük fentebb őket. 100.000-120.000 forintból is elég nehéz egyedül
eltartani egy gyereket, főleg, ha nem is önkormányzati lakásban lakik, hanem albérletben.
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből.
Takács Krisztián: Gyurákovics Andrea mondta, hogy Torzsa Sándor próbáljon meg valami mellett kiállni és ne
ellene. Jelenleg ez a vita pont arról szól, ahogyan mi is, úgy ő is, a rászorulók mellett áll ki.
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Torzsa Sándor: Nehezen tudom azt elképzelni, hogy a Demokratikus Koalíció a gazdag gyerekek internetezése
mellett gyűjtene aláírásokat. Kicsit úgy érzem összekeverjük a szezont a fazonnal. Itt egy szociális rendeletről
van szó és nem egy országos komplett programról, amit a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete szorgalmaz.
Az egyik kormányzati szintű javaslat, a másik egy helyi, szociális szintű javaslat. A szociális rendeletben a
rászorultakat kell támogatni. Értem én azt, hogy a szociális rendelet az Önök időszakában kifizető
kampányhelynek volt tekintve, hogy különböző társadalmi rétegeknek nyújtsanak kedvezményeket, de szerintem
ezt meg kell szüntetni és normális irányba kell ezt terelni.
Dr. Bácskai János képviselő kiment az ülésteremből.
Jancsó Andrea: Nagyon heves vitába mentünk. Pont a jövedelemhatárokat fogjuk felülvizsgálni. Torzsa
Képviselő egyébként jelezte a túloldalnak, ahol már csak Zombory képviselő úr tartja a frontot, hogy felül fogjuk
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vizsgálni. Meg fogjuk nézni, hogy az eddigi támogatások mennyi költségvetési keretet és milyen
jövedelemhatárhoz kötöttek, tehát mennyire voltak kihasználva az egyes támogatások. Meg fogjuk nézni azt,
hogy itt, most tudunk-e emelni rajta, szükséges-e. A két forduló között fogunk még erről tárgyalni.
Reiner Roland: A II. fordulóig a legfontosabb feladatok egyike, hogy a jövedelemhatárokat átnézzük. Kérdezem
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnökét, hogy van-e olyan módosító javaslat, ami a
bizottsági vitában előkerült, de még eddig nem került ismertetésre?
Torzsa Sándor: Nem emlékszem, hogy lett volna olyan módosítás a szociális rendelethez, amiről nekünk
szavazni kellett volna.
Gyurákovics Andrea és dr. Bácskai János képviselők visszajöttek az ülésterembe.
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2020., 177/2-3/2020. számú előterjesztések
alapján a rendelettervezet kifüggesztéséről.
531/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és
természetbeni támogatásokról szóló …../2020. (….) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 177/2020.
sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért
(11 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
nem
igen
távol
nem
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott
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5./ Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA
gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által
határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének
megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú
vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat
módosításának megindítása
173/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Fontos ezt az előterjesztést röviden összefoglalnunk, hogy értsük
is, hogy miről beszélünk. A területre jelenleg régi szabályozási tervek vannak hatályban, ezeket mindenképpen
frissítenünk kell. A probléma az, hogy ez egy gyorsított eljárásban történő tárgyalásos tervezési folyamat lesz.
Ami feszes, felgyorsított menetrendet jelent. Ez a dolog megnehezíti, hogy a lakosság, a Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság és a Képviselő-testület beleszóljon ebbe a folyamatba. Fontos a
szemünket rajta tartani a folyamaton és fontos menet közben részt venni a szabályozási terv készítésében. Az a
nehézség ugyanis, hogyha ezt kb. 9 hónap múlva nem szavazzuk meg, akkor a Kormány egy tollvonással, egy
kormányrendelettel ránk oktroálja. Nagyon fontos a tervezési folyamatról információt kapni, éppen ezért kértem
Főépítész Urat, hogy a folyamat menetrendjét gondolja végig, ismertesse és tudjunk beszélni arról, hogy milyen
szakaszokban tudunk tartani bizottsági meghallgatást, képviselő-testületi meghallgatást és lakossági fórumot.
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe.
Torzsa Sándor: A Kerületi Építési Szabályzattal nagyon politikai vita nem szokott lenni, mert ez a legszebb és
legszakmaibb típusú előterjesztés szokott lenni. Ez kivétel. E mögött a módosítás mögött van nem csak politika,
de vannak civil, társadalmi viták és különböző gondolkodások. Ezt elsősorban az szüli, hogy a Galvani híd épül
és ennek lehajtója miatt kell módosítani az ottani Kerületi Építési Szabályzatokat. Azonban ez nem a teljes
projekt Kerületi Építési Szabályzata, ugyanis, ami a legnagyobb vitát szüli az a levezető szakasz, hogy hol
menjen? A Határ úton, erdőben, Ecseri úton, alagúton, föld felett, jobbra vagy balra? Ebben még nincsen
konszenzus. Szerintem a Képviselő-testület akkor jár el a legbölcsebben, hogyha most elindítja a tervezést, de
csak a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt, amikor már megvan a levezető út szakasza,
akkor kerül elénk döntésre. Ha most ez a Kerületi Építési Szabályzat önmagában elfogadásra kerül, amikor
elkészül, akkor könnyen abba a kellemetlen helyzetbe kerülhet a kerület, hogy meg tud épülni a híd mindenféle
zavar nélkül, ám de semmiféle eszköz nem marad a kezünkben, hogy a levezető út dolgát tudjuk rendezni,
szabályozni, vagy meg sem épül a levezető út, ami a legrosszabb ebben a helyzetben. Arra kérem a Képviselőtestületet, hogy legyen egy plusz határozati javaslat, ami azt mondja ki, hogy a József Attila Kerületi Építési
Szabályzatával együtt fogadjuk el majd a végleges Kerületi Építési Szabályzatokat.
Szűcs Balázs: A tárgyalásos eljárástól való félelem szerintem indokolatlan. Az Önkormányzat saját partnerségi
egyeztetésről szóló rendelete a 9/2017 (III. 28.) önkormányzati rendeletben van ismertetve, hogy tárgyalásos
eljárás esetén is a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági
fórumon kell a véleményezési szakaszban kikérni az érdekeltek véleményét. Nincsen veszélyben semmi esetre
sem a lakosság véleményének esetleges figyelembe nem vétele. Ez biztosított. Itt, ami igazából feszes
határidőket diktál a jogszabályok szempontjából, az a szakhatóságokra vonatkozik, akik ennél lényegesen
hosszabb idő alatt szokták megadni alapesetben a véleményüket. A helyben érintettek semmi esetre sem
sérülnek a véleményezés lehetőségéből. Torzsa képviselő úr kezdeményezését üdvözlöm én is, valóban így
lenne komplett, egész a Kerületi Építési Szabályzat megalkotása. Azonban, ha jól tudom a levezető szakaszról
szóló végleges döntés csak év végére várható. Addig nem tudjuk a József Attila-lakótelep szabályozási tervét
sem megkezdeni, amíg nincsen kijelölve, hogy végül is hol fog menni ez a nyomvonal. Amint erre sor kerül, az
anyagi források rendelkezésre állnak a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzata is megkezdhető,
ahogyan azt már az előzőz Képviselő-testület már meg is indította, csak pont a nyomvonal bizonytalansága miatt
áll a tervezés folyamata.
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Árva Péter: Azt, hogy ezt a két szabályozási tervet, Torzsa Sándor képviselő javaslatára együtt tárgyaljuk meg,
ez egy ideális világban indokolt lenne és ez lenne a helyes. Az a kérdésem képviselőtársamhoz, hogy ez a
javaslat azt jelenti, hogy ne szavazzuk meg ezt az előterjesztést vagy, hogy egészítsük ki egy olyannal, hogy egy
másik folyamatot is elindítsunk, amely két hosszadalmas folyamat végpontja ugyanabban az időpontban legyen?
Ha ezt így érti képviselőtársam, akkor ehhez azt is kellene tudni, hogy a másik folyamat mikor tudna elindulni?
Amire én jelenleg nem látok esélyt. Az a politikai döntés, hogy a Határ út nyomvonalak közül melyik legyen, az
még nincsen kiválasztva. A két elfogadás között legalább fél év - év különbség lesz. Ha így döntünk, ahogyan a
képviselőtársam javasolja, az egy 1 éves késést jelenthet a Kerületi Építési Szabályzat elfogadásában. A
Főépítész Úr válaszára reagálnék: az, hogy a Kormány rendeletileg határozzon és fogadjon el egy szabályozási
tervet, erre törvényi lehetőség van tudtommal. Az a helyes út, hogyha mi proaktívan veszünk részt a Kerületi
Építési Szabályzat kialakításában.
Reiner Roland: Főépítész Úr erre reagált, hogy az, hogy mi lesz a sorsa a levezető szakasznak, annak idén el
kell dőlnie. Az a megállapodás, amit az Állam képviseletében Fürjes Balázs államtitkár úr, a Főváros
képviseletében Karácsony Gergellyel kötött, ha jól tudom az arról szól, hogy ezt idén el kell tudni dönteni,
amennyiben nincsen döntés, akkor nincsen folytatás. Ebből a szempontból van egy fix, idei határidő azzal
kapcsolatban, hogy a folytatás mikor fog eldőlni.
Torzsa Sándor: Érdeklődve hallgatom Árva képviselő úr véleményét, mintha kedden kicsit más lett volna. Azt
nem tudom, hogy ez frakció álláspont vagy egyéni álláspont. Nem is érdekes, mert tudjuk azt, hogy a vélemények
változnak. Amit én javaslok, hogy a Kerületi Építési Szabályzat tervezési elindulhat, miért ne indulhasson el,
hiszen ez egy folyamat. Viszont addig a pontig, amíg nincsen kész a József Attila-lakótelep Kerületi Építési
Szabályzata, két hónap a különbség, ha jól értem a helyzetet, addig erről a Kerületi Építési Szabályzatról se
döntsünk. Hipotetikus történet, amit Főépítész Úr és Árva képviselő úr is mondott, hogy elvileg december végéig
megvan a levezető út nyomvonala, elvileg. Mi, hogyha nincsen? Mi van, hogyha nem jutnak dűlőre a felek? Akkor
azt a helyzetet állítjuk elő, hogyha jön vissza a Kerületi Építési Szabályzat módosítása „A” opció leszavazzuk, „B”
opció zöld utat adunk neki, de akkor úgy épülhet meg a híd, hogy nincsen hozzá garantáltan levezető útvonal. Ha
ezt megcsináljuk, akkor. Így is van már pár dolog, ami miatt szégyenkezhetünk, de ez egészen biztosan abba a
kategóriába fog kerülni, amihez nem biztos, hogy jó szívvel adná az ember a nevét. Ezért tettem azt a javaslatot,
hogy a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával egy időben kerüljön vissza a Kerületi Építési
Szabályzatok tárgyalása. Ez teljesen logikus.
Reiner Roland: Ezzel a mostani döntéssel annyiról döntünk, hogy ezek a módosítások kezdődjenek el. Ez a
módosítás még vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé, amikor elkészül, vissza fog kerülni, amikor döntünk
arról, hogy a lakossági véleményezés eredményét elfogadjuk. Több alkalmunk is van a folyamatot, mint
Képviselő-testület látni. Az a veszély, hogy mi ezt úgy fogadjuk el, hogy közben nincsen meg a folytatásról való
döntés, az nem áll fent. Ennek ellenére támogathatónak tartom, hiszen ez egy fontos üzenet, hogy a levezető
szakaszt nem tudjuk külön kezelni a hídépítéstől.
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Szeretnék kérni egy frakciószünetet.
FRAKCIÓSZÜNET
Reiner Roland: Úgy folytatnánk, hogy megkérném Torzsa képviselő urat, hogy ismételje meg a módosító
javaslatát, hogy utána tudjunk szavazni róla.
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Torzsa Sándor: Igyekszem szöveghűen megfogalmazni. A most elkészülő Kerületi Építési Szabályzatokat a
József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt tárgyalja majd a Képviselő-testület.
Reiner Roland: Kérem szavazzunk az elhangzott módosító javaslatról.
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532/2020. (X.8.) sz.
Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 173/2020.
számú „Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA
gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt
terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által
határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely
és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt
terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása” című előterjesztést az
alábbiak szerint módosítja:
-Az elkészülő Kerületi Építési Szabályzatokat a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt
tárgyalja a Képviselő-testület.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
nem szavazott
igen
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Reiner Roland: Az eredeti határozati javaslat egy g.) ponttal kiegészül. Kérem, szavazzunk a 173/2020. számú
előterjesztés határozati javaslatáról a módosítóval együtt.
533/2020. (X.8.) sz.

Határozat
a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 358/2018.
(XI.22.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
b.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja
Budapest Főváros IX. kerület TIMÓT utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által
határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
c.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja
Budapest Főváros IX. kerület Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke területére vonatkozó Kerületi
Építési Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.
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Határidő: 2020. október 8.
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester
d.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja
Budapest Főváros IX. kerület Budapest IX. kerület CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker.
Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési
Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
e.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja
a Budapest IX. kerület UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú
vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának módosítását
tárgyalásos eljárásban.
Határidő:2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
f.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár
és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT
utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület)
területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésére és UNIX telephely és környéke (a Határ út –
Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban a …/2020. sz. előterjesztéshez tervezetként mellékelt
tervezési szerződés megkötésére a változtatást kezdeményező NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság költségvállalása mellett.
Határidő: 2021. április 8
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
g.) Az elkészülő Kerületi Építési Szabályzatokat a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt
tárgyalja a Képviselő-testület.
Határidő:2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
nem szavazott
igen
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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6./ Parkolási közszolgáltatási szerződés
181/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban
176/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója
Takács Krisztián (ÜGYREND): Napirendre vettük a Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX.
hónapban című tájékozatót. Jó ötletnek tartom, hogyha a tájékoztatót a napirendhez vesszük, ugyanis ugyanarról
a témáról fogunk beszélni.
Reiner Roland: Ezt egy ügyrendi szavazással meg tudjuk oldani.
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe.
Takács Krisztián (ÜGYREND): Most is megkérdezhetjük Vezérigazgató Urat mindarról, amit a tájékoztató
kapcsán szeretnénk hallani.
Reiner Roland: A tájékoztató napirendnél külön szavazás nincsen, ezért az ott felmerülő kérdéseket lehet most
egyben kezelni, és arra a tájékoztatóra külön már nem kerül sor napirendi pontként. Szükséges egy szavazás
arról, hogy ezt a két napirendi pontot együtt tárgyaljuk.
Dr. Mátyás Ferenc: Ha egyben tárgyaljuk, akkor a képviselőtársak felszólalási jogának biztosítása érdekében
úgy szavazzunk róla, hogy 3+3 hozzászólási joguk van, ha két napirend van egyben.
Reiner Roland: Kérem szavazzunk arról, hogy a „Parkolási közszolgáltatási szerződés” és a „Tájékoztató a
parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban” egy napirendi pont keretében tárgyaljuk.
534/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Parkolási
közszolgáltatási szerződés” című és a „Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban” című
napirendeket egy napirendi pont keretében tárgyalja meg.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán

távol
igen
igen
igen
igen
tartózkodott
igen
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
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Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
igen

Torzsa Sándor: Picit furcsák az állapotok, de ezt nem részletezzük. Nekünk volt egy módosító javaslatunk
tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén, kértük, hogy ez kerüljön kiosztásra, ez nem történt meg.
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén a bizottság, Takács Krisztián és Pataki Márton is támogatta a
módosító javaslatunkat. Kénytelen leszek az elhangzott módosító javaslatunkat szóban ismertetni. A
Közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának módosítását javasoljuk. Az eredeti szöveg: „A kompenzáció mértékét a
szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.” Ez módosulna a következő szerint: „A
kompenzáció mértékét a szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, de a
kompenzáció nem haladhatja meg az adott naptári évre meghatározott előirányzott kompenzáció 110%-át.
Amennyiben a 3. számú mellékletben foglaltak szerint meghatározott összeg nagyobb, mint az előirányzott
kompenzáció 110%-a, abban az esetben a felek a kompenzáció mértékének az előirányzott kompenzáció 110%át fogadják el, ennek megfelelő alul kompenzációt térít meg az Önkormányzat.”
Takács Krisztián: Torzsa Sándor képviselőtársam már beelőzött. Nagyjából összefoglalta, hogy mi volt a
legfontosabb a tegnapi Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén. Vitás pontként még felmerült, hogy a
támogatási szerződés pontosan hogyan fog úgy alakulni, hogy a munkavállaló kifizetése egy olyan szerződés
szerint fog megtörténni, ami áfás szerződés. Szakmai szempontból nem biztos, hogy teljesen jó megoldás, hogy
munkabérre Áfa-t fizetünk.
Gyurákovics Andrea: Mivel a két napirendet együtt tárgyaljuk, nekikezdenék és kihasználnám a kérdések
számát. Tehát hatszor szólhatunk hozzá? Rendben, köszönöm. Csak, hogy ne legyen az, hogy többször szólok
hozzá, mint kellene. Szeretném megkérdezni, hogy az összefoglalóban van egy olyan jelzés, amit tudunk is, hogy
a Közbeszerzési Hatóság az egyik kiírást azt megsemmisítette. Lejárt május 31-vel az Atlasz Informatika Kft. és
PRÜ Kft-vel az átmeneti időszakra a szerződés. Most kivel van szerződése az Önkormányzatnak? A következő
kérdésem a szoftverre vonatkozik: tegnap Igazgató Úr elmondta a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén,
hogy Komunáldata Kft-vel – ha jól emlékszem a cég nevére – ingyenes megállapodás van, tesztüzem.
Tesztüzem számomra azt jelenti, hogy valaminek a tesztelése folyik. A tesztüzemben éles adatokkal dolgoznak?
Ez egy zárt rendszer. Ide a Belügyminisztériumhoz becsatolt személyes adatok vannak rendszám alapján.
Ezeket ezen cég részére átnyújtják?
A tájékoztató 7. oldalán látok felsorolásokat és, ha jól értelmezem, akkor az a 6. oldalhoz kapcsolódik, ahol a
kiestek várakozóhelyek részben forgalomtechnikai változások, részben a jó időjárás miatt folyó közműmunkálatok
miatt. A 7. oldal a 6. oldal folytatása, Igazgató Úr? Csak egy bólintást szeretnék. A 6. oldal után folytatódik úgy,
hogy felvannak az utcák sorolva, ahol mindenféle felújítási munkálatok voltak és aztán van a táblázat. Tehát az
ahhoz folytatódik. Akkor jelezném, hogy itt olyan dátumok szerepelnek és úgy jelentkeznek, mint bevétel kiesése,
hogy szombat-vasárnapi időpontok. Szombat-vasárnap ingyenes a parkolás a kerületben, nem? Majd folytatom.
Pataki Márton: Beleírtuk a tájékoztatóba, hogy milyen parkolóhelyszám csökkenés van, de valójában magát a
bevételi számokat vetjük össze az előző évvel, akkor 2020-ban 85.45.000 forintról beszélünk, 2019-ben
85.786.000 forintról. Lényeges különbség nincsen, ennek ellenére gondoltuk megemlítjük ezt a szempontot.
Összegyűjtötték a kollégák, így kaptuk meg a Polgármesteri Hivataltól, hogy milyen lezárások voltak szeptember
hónapban. Kihúzhattuk volna, ebben jogos a kritikája Képviselő Asszonynak. A mi érvelésünk szempontjából
ennek jelentős szerepe nem volt. Jelenleg kivel van szerződésünk? Pontosan mondta Képviselő Asszony és én
is elmondtam a bizottsági ülésen, egyrészt az Atlasz Informatika Kft-vel van, a korábbi szolgáltatásuk
meghosszabbításával kapcsolatban, ami úgy szól, hogy október végéig, illetve a közbeszerzési eljárás
befejezéséig, amelyik előbb van, a közbeszerzési eljárást nem tudtuk eredményesen befejezni. Ezért a
szerződést célszerű meghosszabbítani, ez olyan feltételekkel történik, amivel még a Vörös Attila által kiírt
beszerzési eljárás végződött, a szerint az árazás szerint, amit akkor, a beszerzési eljárásban megajánlottak. Ez a
közbeszerzéseknél bevett módszer. Ha le is járt egy szerződés, de nincsen közbeszerzésen kiválasztott új
szereplő, nincsen eredményes közbeszerzési eljárás – mivel el kell látni egy közszolgáltatást – addig a korábbi
szerződést hosszabbítják meg. Ezt a Közbeszerzési Hatóság tolerálja is. Biztosan tesznek majd bejelentést és ez
ügyben folytat majd vizsgálatot. Ezen kívül van egy tesztmegállapodásunk a Komunáldata Kft-vel. A
tesztmegállapodás elsősorban azt jelenti, hogy nem fizetünk a szolgáltatásért, annak érdekében, hogy referenciát
építsenek és, hogy kiderüljenek a szoftver esetleges problémái, ők ezt ingyenesen biztosítják. Ez a mi
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szerverünkön fut, a Komunáldata Kft. munkatársai nem kapnak hozzáférést bármilyen adathoz ezzel
kapcsolatban. Nem látunk jogi problémát abban, hogy a rendszerben folyik pótdíjazás. Ez is arra szolgál, hogy a
rendszert tesztelni lehessen. Számos olyan funkciója van, ami a pótdíjazást követően nem jelenik meg a
követeléskezeléssel kapcsolatban. Azt hiszem egyenlőre mindenre válaszoltam.
Gyurákovics Andrea: Folytatnám, bevételek I-IX. hónap, teljes terület 2020. érmebevétel: 16.496.000 forint.
2019-ben érmebevétel 17.848.000 forint. Az volt Baranyi Krisztina kis videójában, hogy a Fideszes városvezetés
– nem tudom pontosan idézni, annyira nem ragadt meg bennem – az érmebevétel 1/3-át vagy ¼-ét ellopjuk. Ha
ez saját kézbe kerül és átveszi, akkor az érmebevétel milyen fantasztikus lesz. Direkt nem pandémiás időszakot
említettem. Most úgy tűnik, hogy kevesebb az érmebevétel 2020-ban, mint 2019-ben. Most akkor ki lopott? Az
Atlasz Informatika Kft-vel plusz a PRÜ Kft-vel úgy tudom erre volt egy képviselő-testületi döntés, hogy együtt van
egy szerződés. Az én jogértelmezésem szerint az nem folytatás, hanem egy új szerződés. Mi arról szavaztunk,
hogy az Atlasz Informatika Kft. plusz a PRÜ Kft-vel együtt van az átmeneti időszakban. Ha ez nem így van, akkor
már egy új szerződésről beszélünk. Pótdíjazással kapcsolatban: azt mondja, hogy lényegében megegyeznek az
augusztusi arányokkal szeptemberben. Jó lenne konkrét adatokat látni. A fenti pótdíjazási táblázatot alátámasztó
dokumentumokba betekintésünk van-e? Az előbb már említettem az érmés bevételt, látható, hogy a
veszélyhelyzet elrendelése előtt és a veszélyhelyzet elrendelése után jelentősen elmaradnak a bevételek a 2019es szinttől. Több, mint 10%-os eltérés mutatkozik mind a mobil, mind az érmés bevételeknél. Valaki nem mondott
igazat! Baranyi Krisztina nem mondott igazat ezek szerint? A követelés kezelés I-IX. hónap: 2020. év
szeptemberben ügyvédi díjazás, két ügyvédi iroda van felsorolva. Egy hónapot vettem ki, de ha megnézik
képviselőtársaim, mindegyik hónapra azt látom, hogy a Baranyi Krisztina által szidott Arató Ügyvédi Iroda
díjazása csak léptékekkel kisebb, mint a Hirsch Ügyvédi Iroda díjazása. Szeptemberben az Arató Ügyvédi iroda
összdíjazása 179.000 forint, Hirsch Ügyvédi Iroda díjazása 3.700.000 forint.
Pataki Márton: Bizonyos esetekben lehet, hogy érdemes először módszertant vagy technikát kérdezni. Az Arató
Ügyvédi Iroda már nem végez aktívan követeléskezelést, viszont olyan ügyekben, amiket még ők indítottak el a
2019-es évben és befolyik bevétel az Önkormányzat számlájára, azzal kapcsolatban továbbra is megilleti őket a
sikerdíj. Ez került kimutatásra ebben a táblázatban. Amit az Arató Ügyvédi Iroda díjazást kap, az semmilyen
tekintetben nem a 2020. évi munkájukkal áll összefüggésben. Ezt próbáltam korábban is magyarázni, hogy a
követeléskezelésnél azt érteni kell, hogy az eljárások meglehetősen hosszadalmasak. Van olyan, amikor egy
pótdíjazási esemény után a tényleges bevétel az 4-5 évvel később jelenik meg az Önkormányzatnál. Ezt
összevetni a Hirsch Ügyvédi Iroda idei díjazását, az Arató Ügyvédi Iroda tavalyi tevékenységével kapcsolatban
most megjelenő sikerdíjaival, nem célszerű, értelmetlen.
Az érmebevételekről: azt tudom mondani, amit korábban bizottsági ülésen is elmondtam. Zárt eljárás keretében
történik az automaták ürítése, ebben emberi hozzáférés nincsen. Lebélyegzett, leplombált kaniszterekkel
dolgoznak, a műszerészeink nem férnek hozzá se az automatánál az érmékhez, se akkor, amikor leadják ezeket.
Felajánlottam korábban is, de ezt továbbra is tartom, bármelyik képviselő, aki szeretné végigkövetheti akár
személyesen is, hogyan történik ez a folyamat. Ezzel kapcsolatban nincsen jelenleg lopás. A korábbiakról
értelemszerűen nem tudok nyilatkozni, akkor még nem voltam itt.
A pótdíjazási adatokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a Fidesz Frakciónak van két Felügyelő Bizottsági
és egy Igazgatósági tagja. Az Igazgatósági tagjukon keresztül a Társaság Operatív vezető testülete bármilyen
adatbázisba beletekinthetnek. Ha mást nem úgy, mint az Igazgatósági Testület. Korábban volt olyan típusú
megkeresés, hogy két konkrét munkavállalónak a munkaszerződését szerették volna megtekinteni és ezt is
megoldottuk. Az Igazgatóság többi tagja is partner volt abban, hogy az Önök igazgatósági tagja egy ilyen
szenzitiv, személyes adatot is meg tudjon ismerni. Bármilyen igény van, bármilyen részszámra, egyéni számlára,
banki papírra, bármit meg tudnak nézni. Szólni kell és meg fogjuk oldani, hogy betekinthessenek, nincsen
semmilyen titkolnivaló ezekben. A Képviselő-testület szerencsére nem határozott arról, hogy milyen ügyviteli
rendszer legyen a parkolási cégnél. Elég szerencsétlen lett volna, hogyha egy beszerzési eljárást megelőzően a
Képviselő-testület ezzel kapcsolatban állást foglal. Remélem a jövőben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban
sem akar olyan állást foglalni, hogy kinek kell adott esetben nyernie ezt a történetet. Valóban úgy történt, hogy az
Atlasz Informatika Kft-nek van a Justicia nevű terméke, a felkérést a beszerzési eljárásban való részvételre, ismét
megjegyzem, hogy Vörös Attila döntése nyomán, a Sessionbase Kft. és az Atlasz Informatika Kft. kapott
felkérést. Az Atlasz Informatika Kft. úgy döntött, hogy ezzel a PRÜ Kft-vel pályázik és velük együtt kötöttük a
szerződést. A szerződés, ami május 31-vel véget ért, az mindenképpen lejárt, ezen nem lehetett módosítani. A
szolgáltatást ugyanakkor végig az Atlasz Informatika Kft. nyújtotta, hiszen övék a termék. Minden szempontból új
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az a szerződés, amit kötni kellett, ugyanakkor a szerződés az kiköti, hogy a korábbi beszerzési eljárás szerinti
szerződéssel azonos feltételek mellett köttetett azzal a szolgáltatóval, aki ezt a terméket szolgáltatta. Ez egy
jogilag prudens helyzet, nyílván lesz ezzel kapcsolatban bejelentés és a hatóság vizsgálni fogja ezt is. Azt hiszem
végigmentem most is a kérdéseken.
Gyurákovics Andrea: Nem azt kérdeztem, hogy a Fidesz Frakció betekinthet-e, azt kérdeztem, hogy a
képviselők betekinthetnek-e? Nem mondtam, hogy csak mi szeretnénk. Ezt kinyitottam minden képviselő
számára. Akkor, amikor mi erről a saját kézbevételről döntöttünk tavaly, mi olyan táblázatot kaptunk – erre
szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat – amiben nevesítve volt a Justicia, mint legjobb ajánlattevő és
nevesítve voltak a cégek is. Akkor is rákérdeztünk erre, akkor az volt válasz, hogy ők adták a legjobb ajánlatot a
piacon. Valóban nem volt ott Igazgató Úr még, akkor még csak a kinevezés volt, ja szabadságon volt akkor
tényleg, köszönöm. Szabadságon volt Igazgató Úr. Ebben a táblázatban benne volt zárójelben az Atlasz
Informatika Kft., a PRÜ Kft., Justicia, így fogadta el a Képviselő-testület a költségeket. Én így emlékszem és
szerintem mindenkinek meg is van a táblázat. A parkolási ügyviteli rendszerrel kapcsolatos közbeszerzési
eljárással kapcsolatban leírja, hogy kértek indikatív ajánlatot, összesen hármat. Mely cégektől kérték ezeket az
ajánlatokat, kik adtak végül ajánlatot és nyilvánosságra hozzák-e ezeket az ajánlatokat? Folytatódik ez a
bekezdés és a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan van egy vélemény a tájékoztatóban. Ezzel kapcsolatban
megjegyezném, hogy a közbeszerzési eljárások egyik lényeges eleme, hogy bárki pályázhat, ha a megfelelő
erőforrást nyújtó szervezetet be tudja vonni az ajánlatba. Például egy generál kivitelezővel szemben nem elvárás,
hogy minden egyes munkanemre saját emberrel vagy eszközzel rendelkezzen. Az elvárás az, hogy mindenre
legyen megfelelő kapacitása és a kivitelezést véghez tudja vinni. Aztán így folytatódik a tájékoztató: „A
jogorvoslatot kérő személye alapján nyilvánvaló számunkra, hogy eljárásunk megtámadása nem objektív
szakmai szempontok, azaz nem egy lehetséges szolgáltató jogos szakmai kérdései, és szoftverének paraméterei
miatti ajánlattevői ellehetetlenülése miatt történt.” Pont az ellenkezője igaz ezzel. A Közbeszerzési
Döntőbizottság pontosan azt vizsgálta, hogy a szerzői és a közbeszerzési jogi kérdések milyenek ebben a
közbeszerzési eljárásban és emiatt az adott eljárásrendben meghozható legsúlyosabb döntést hozta a FEV IX.
Zrt-vel szemben, vagyis megsemmisítette és ráadásul büntetést is kapott a cég. Folytathatom a két hozzászólást
egyben?
Reiner Roland: Igazgató Úrra nézek, hogy most válaszolna?
Gyurákovics Andrea: Szerintem Igazgató Úr tudja követni. Folytatom. Az öröklicensz megszerzésével
kapcsolatban vannak kifogások. Öröklicenszként emlegetni egy megoldást, nem létezik. Az adott szoftver szerzői
jogának a megvásárlása lehet, mint olyan lehetséges mód, öröklicensz vásárlásáról, bárkit kérdeztem, azt
állította, hogy ilyen nem létezik. A szerzői jogra vonatkozó szabályok nem tudása oda vezetett, hogy ez a
közbeszerzési eljárás megsemmisítésre került.
Pataki Márton: Tisztázzuk, hogy én 2019. december 14-én lettem vezérigazgatóvá választva. Az Igazgatóság
tisztában volt azzal, hogy január végéig más munkát végzek, tehát nem tudom ellátni ezt a tevékenységet, ennek
az áthidalása volt, hogy fizetés nélküli szabadságra mentem. Ez egy jogi megoldás. Gyakori, hogy az emberek
bizonyos feladatokat ellátnak és csak azok megfelelő lezárását követően tudnak másikra váltani. Kétségtelenül
ez alkalmat ad, hogy ezt minden alkalommal elmondják. De nem arról volt szó, hogy én egyébként a jachtomon,
vagy Szíjj László jachtján pihengettem volna januárban. Nyílván nem is olyan jó az idő ehhez az Adriai-tengeren.
Azt akarom ezzel kapcsolatban alátámasztani, hogy a szóban forgó képviselő-testületi anyagot semmilyen
formában nem tudtam én előkészíteni, azt novemberben tárgyalta a Képviselőt-estület, én december 14-én
lettem de jure vezérigazgató. Amikor ez a beszerzési eljárás már a végénél tartott, a szerződésre már az én
nevemet írták rá, mint vezérigazgató, de mire én vezérigazgató lettem beérkeztek az ajánlatok is. Azzal
kapcsolatban, hogy a Képviselő-testület milyen előterjesztést kapott és milyen döntést hozott, azzal kapcsolatban
én hagy ne nyilatkozzak. Nyílván ebben az előző vezérigazgató tudna biztosabb tájékoztatást adni, kérdés, hogy
milyen logikán lehetne őt behívni egy képviselő-testületi ülésre. Indikatív ajánlatot négy társaságtól kértünk, ez le
van dokumentálva: a Sessionbase Kft., az Atlasz Informatika Kft., a Komunáldata Kft. és azt hiszem egy
Moraszoft nevű szegedi cég. Ezek közül összesen egy tett ajánlatot: a Komunáldata Kft. Az indikatív ajánlatok,
természetüknél fogva nem nyilvánosak és nem is így kértük, hogy azokat nyilvánosságra akarjuk hozni. A
Közbeszerzési Törvény előírása szerint az ajánlatkérő előzetesen felméri a piacot, hogy lássa egyáltalán van-e
olyan szolgáltató, aki az adott feltételrendszer mellett hajlandó lenne ajánlatot tenni, illetve, hogy ezek alapján
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tegye meg a becsült értékét a közbeszerzésnek. Erre szolgál, ez egy dokumentáció, amit mi a Közbeszerzési
Hatóság felé meg is küldtünk ezzel kapcsolatban. Elég fura lenne, ha indikatív ajánlatokat bárki nyilvánosságra
hozna, hiszen ezt olyan tudattal adják az adott cégek, hogy nem kerül nyilvánosságra, hiszen ez információt
szolgáltatna az ő versenytársaiknak. A közbeszerzési eljárás megsemmisítésével kapcsolatban elmondom, hogy
nincsen nagyon jelentősége jogi szempontból, hogy milyen érdeklődő, milyen elvek alapján teszi meg az
észrevételeit, kér előzetes vitarendezést, ad be jogorvoslati kérelmet. Azt érdemes figyelembe venni, hogy nem a
műszaki specifikációval kapcsolatban jelent meg végül ez a jogorvoslati kérelem, hanem két olyan feltétellel
kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy a FEV IX. Zrt. és ezen keresztül az Önkormányzat, illetve az adófizetők
számára előnyösebb megoldás lett volna. Ha nem bérleti konstrukcióban van, hanem végérvényesen megszerzi
ezt a szoftvert a cég, ilyen módon a váltásokkal kapcsolatos nehézségeket nem kell elszenvednie. Úgy, hogy az
adatmigrációt ráterheli a jövendőbeli szállítóra. Ezekkel kapcsolatban számos bizonytalanság van.
Nagymértékben függ attól, hogy a jelenlegi szolgáltatóval milyen együttműködést tud kialakítani. Alapvetően ez
műszaki kérdés. Azt a szintű információt megadtuk, ami arra vonatkozott, hogy milyen adatokat és milyen
mennyiségben kellene importálni a szállítónak. Ennek ellenére az lett a Döntőbizottság álláspontja, hogy ez túl
nagy bizonytalanságot jelent egy potenciális ajánlattevőnek ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban ajánlatot tudjon
tenni. Magát a szerződést egy ügyvédi iroda készítette elő. Vannak vitatható állítások, pl. hogy lehet-e egy
szoftver adás-vétel tárgya a KDB döntésében? Mind a kettővel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a
legfontosabb az, hogy verseny legyen ezen a piacon. Láthatóan ezt sokan nem akarják. Budapesten csak két
cég biztosít jelenleg is ügyviteli rendszert, ez nyílván számukra lehetővé tette, hogy magas árakon dolgozzanak.
Ha ebbe új szereplők tudnak bejönni, az mindenkinek jó. Számunkra fő kritérium, amibe a Közbeszerzési
Hatóság semmilyen módon nem tud belekötni az az, hogy nem várjuk el az ezzel kapcsolatos referenciát. Azt
várjuk el, hogy működő rendszer legyen. Ez a feltétel megvalósul, hogy piaci verseny mellett kell ajánlatot
tenniük, akkor lejjebb tudjuk szorítani az ügyvitel költségét és ezzel az a széles költséglefaragás, ami megvalósult
már eddig is, az még tovább tud nőni. Összességében a nagy egészhez képes 5-10 %-ot jelenthet. A
megfontolás az az, hogyha a Közbeszerzési Hatóság ezekben, a cég és az adófizetők számára előnyös
kérdésekben ilyen álláspontot foglal el, akkor ehhez mi alkalmazkodni fogunk és olyan közbeszerzést írunk ki,
ami visszamegy a hagyományos havi bérleti formába, illetve azt fogjuk mondani, hogy nem terheljük rá az
ajánlattevőkre az adatmigráció költségeit.
Dr. Bácskai János: Legfőképpen Hidasi képviselő úr vigasztalására, hogy én sem túlságosan élvezem ezt a
filozofikus vitát, hiszen olyan tételekről és számokról hallunk, amiket nehéz hova kötni egy képviselőnek. Nem túl
érdekfeszítő. Nyílván a nézőknek, a ferencvárosiaknak is nehéz követni. A szokásos történet ez a körtét az
almával hasonlítunk össze. Hiszen a korrupcióvadász Polgármesternőnek a százmilliószor hangoztatott szövege,
hogy olcsóbban fogjuk üzemeltetni, mint az elődök a parkolást, ez egyenlőre még nem igazolódott be. Ahogyan
figyelem a vitát, ez nem is fog. Ezért is volt a napirend előtti felszólalásomban is érintve a parkolás, hogy abban
Vezérigazgató Úrnak ugyan igaza van, hogy képviselő nehezebben jut hozzá adatokhoz és most látva a jelenlegi
helyzetet is, kevésbé izgatja fel. Bíztatnám a jelenlévő pártok küldöttjeit, Felügyelő Bizottsági és Igazgatósági
tagjait – már nem vagyunk nagyon időben, de még talán valamennyire – nem tudom észrevették-e a plusz felvett
előterjesztés címe is, meg a tartalma is csak a bevételekről szól, kiadásokról egy szó nincsen. Így nehéz lesz
kitalálni, hogy nyereséges-e – pontosabban ahogyan kezdtük – olcsóbb-e a parkoltatás, mint 1-2-3 évvel ezelőtt.
Ha valaki veszi a bátorságot és az érdeklődés és az összes eddigi szakbizottságon elhangzott kérdés-felelet
játékokat összerakja, mint puzzle-t, akkor nagyon csúnya dolgokra fog fény derülni, hogy milyen tételek
hiányoznak, a kintlévőségek átvételétől kezdve a kintlévőségek behajtásán keresztül. Ez a bizonyos elbukott
közbeszerzés az ügyviteli szoftvert illetően ez helyből 2 millió forint büntetéssel jár, de Vezérigazgató Úr is
sejtette, lehet, hogy még nincs is vége, csak a büntetésnek. Arról nem beszélve, hogy ez milyen
következményekkel jár, hogy nincsen legális szoftver jelenleg a cég kezében, talán vagy talán mégis, ezt még
most nem tudjuk eldönteni, de majd talán kiderítik. Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ne legyenek túlságosan
megnyugodva, hiszen ez a mai előterjesztés is a kompenzáció mértékére vonatkoztatva ugyan a 100 millió
forintos tétel át lett javítva százalékos arányra, ami már eleve gyanút is ébreszthetne, mikor egy fix összegről egy
százalékos összegre váltunk, az vajon eleve mennyi konkrétan. Mindenesetre nem jól állnak a dolgok a
parkolásnál és ez nem csak ilyen ördög falra festése, az eddig elhangzottakból, Vezérigazgató Úr hullámzóan
bizonyos, illetve bizonytalan beszámolói, néha kicsit kekec, néha ingerült, néha barátságos válaszai mind azt
sugallják és bizonyítják is, hogy nagyon nincsen rendben a parkolás. Sajnos, mikor már elérkezünk jövő
tavasszal a beszámoló elfogadásához, akkor már késő lesz.
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Gyurákovics Andrea: Még egyszer mondom: öröklicensz vásárlás, mint olyan, a Közbeszerzési Hatóság, az én
információim szerint nem ismer. A szerzői jogokkal rendelkező tételeknél szerepel. Ilyet nem lehet megvásárolni.
Jelzek még egy problémás pontot a FEV IX. Zrt. által lefolytatott eljárásban a beszerzendő rendszer
fejlesztésével kapcsolatban egy biankó csekk. Ennek keretében a FEV IX. Zrt. győztes pályázótól korlátlan
mennyiségben rendelhetett volna meg informatikai munkát, ez egy olyan végtelen alku, ami a nyilvánosság
kizárásával tulajdonképpen közpénzek töménytelen mennyiségű elfolyatására lett volna alkalmas. Tehát a
győztes pályázónak adnak egy biankó csekket, amire nincsen összeg rá írva, hogy hány órában mennyi
informatikai munkát végez és hogyan. Nem tudom értik-e képviselőtársaim, hogy mit próbálok elmondani, mert
látom, hogy nagyon néznek. Ja, hogy mikor hagyom abba? Mindjárt abbahagyom, mert nem tudom nyugodtan
folytatni tovább. Amikor úgy van kiírva egy közbeszerzési eljárás, hogy egy biankó csekket kap a győztes?
Takács Krisztián: Az teljesen világos, hogy az üzleti titok megsértése miatt az indikatív árajánlatokat nem lehet
publikálni. Mivel, minket képviselőket köt a titoktartás, ezért ezeket az árajánlatokat mi megkaphatjuk?
Pataki Márton: Azt gondolom, hogy, mint Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnál meg lehetne oldani, hogy
zárt ülésen ezeket bemutassa a cég. A közbeszerzési eljárás dokumentumait a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság megtekintheti.
Takács Krisztián (ÜGYREND): A határozati javaslatok közé kérem vegyük fel azt, hogy a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság következőre rendes ülésére a FEV IX. Zrt. parkolással kapcsolatos indikatív
árajánlatokat hozza be és arról tartson egy tájékoztatót.
Torzsa Sándor: Dr. Bácskai János által elmondottakat szeretném pontosítani, mert félreérthető egyébként a
módosító javaslatunk. Nem arról van szó, hogy a 100 millió forintos szám összeget cseréljük le a százalékos
számösszegre, jelen pillanatban úgy van az előterjesztésben, hogy ez a kompenzációs mérték egy felfelé nyitott
halmaz, ez bármennyi lehet. Most per pillanat ezt bezárjuk, mert év elején kerül meghatározásra egy
kompenzációs mérték, egy kompenzációs igény. Az, hogy ez év végéig meddig mehet fel, az nincsen lezárva. Ha
év elején meg van határozva x összeg, annak az ötszöröse, hatszorosa is lehet a valódi kompenzáció mértéke. A
módosítónkkal jelen pillanatban maximum 10% plusz lehetséges az év elején meghatározottakhoz képest. Erről
szól a mi javaslatunk. A 100 millió forint az egy másik összeg. Az, az, hogy minimum annyit vállal az
Önkormányzat a költségvetésében.
Gyurákovics Andrea: Köszönöm Takács Krisztiánnak, hogy kapunk valamiféle tájékoztatást. Szeretném a
képviselőtársaimban tudatosítani, hogy nézzék meg a bevételek - költségeket, magát az eredményt még mindig
nem látjuk – alakulását, nem a pandémiás időszakról beszélek. Azokban a hónapokban, amikor nem pandémiás
időszak volt 2019-ben magasabb volt a mobilbevétel és az érmés bevétel, mint 2020-ban. Kivéve, azért, hogy
tárgyilagos legyek, a IX. hónapban közel egy millió forinttal a mobilbevétel magasabb volt. De az összes többiben
2019-ben magasabbak voltak a bevételi számok, mint 2020-ban. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezen kicsit
gondolkodjanak el. És akkor még mondom, hogy a kiadási számokat nem láttuk, nem beszéltünk PDA-król,
létszámról és még sok mindenről nem beszéltünk, amiről kellett volna beszélnünk. Ha jól tudom most 15 PDA-ra
kaptunk ajánlatot év elején, hogy 15 millió forintos értékhatár alatt maradjunk. Tudomásom szerint további 15 már
meg lett vásárolva, ezeknek a sorsáról nem tudunk semmit, hogy mi lesz velük, ki, hol fogja használni. Még
rengeteg kérdés van. Javaslom, hogy gondolkozzunk el azon, hogy egy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági
ülést szánjuk erre a parkolásra, még mielőtt késő nem lesz.
Pataki Márton: Az én matematikai ismereteim szerint a 87.324.000 forint az több, mint 86.994.000 forint, ezek a
februári számok 2020-ban és 2019-ben. Csak, hogy a Képviselő Asszony próbáljon meg pontosan nyilatkozni.
Ha már szóba került, hogy mi korlátlanul rendelünk meg dolgokat, akkor kénytelen vagyok elmagyarázni, hogy a
parkolási ügyviteli rendszer megsemmisített közbeszerzése úgy nézett ki, hogy három dologra kértünk ajánlatot
az ajánlattevőktől. Az egyik a vételár volt, amennyiért a szoftver öröklicenszét megvásárolhatjuk. Azt értem, hogy
a ptk-ban nincs az öröklicensz, ettől függetlenül mi azt gondoljuk, hogy a szerződésben tisztességesen körbe lett
írva, hogy milyen jogokat kívánunk megvásárolni. Adott volna egy fix összeget az ajánlattevő, hogy ezért mi
örökre használhatjuk ezt a szoftvert. Azt tudni kell, hogy ezek a szoftverek, egyébként minden szoftver,
folyamatosan frissítéseket töltenek le, változik az informatikai környezet, ehhez kell a szoftvernek
alkalmazkodnia, másrészt hibákat is találnak benne. Van egy folyamatos üzemeltetési igény. Erre az
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üzemeltetésre kértünk egy havi díjat. Ez egy határozatlan idejű eleme lett volna szerződésnek, ahogyan az egész
szerződés is. Ha már egyszer megvettünk valakitől egy szoftvert, akkor kényszerűen tőlük kell az üzemeltetést
kérnünk és mi azt szeretnénk, hogy még most tegyenek egy ajánlatot, amikor még össze tudjuk vetni a
különböző szereplőket. Nem lenne célszerű, hogy mondjuk vettünk egy szoftvert és jövőre kiírnánk egy
közbeszerzést ennek üzemeltetésére, valójában csak egyetlenegy társaság tudna ajánlatot tenni.
Jelentkezhetnek olyan igényei a cégnek, hogy valamilyen funkcióval szeretné bővíteni ezt a szoftvert, vagy
történik valamilyen jogszabályváltozás, ami miatt át kell alakítani, be kell kötni pl. a NAV-hoz, változik a bankja az
Önkormányzatnak, akkor más banki rendszerrel kell kialakítani a kapcsolatot. Ezek olyan elemek, amiket előre
nem látunk, hogy mikor és milyen mértékben lesz szükségünk rájuk. Azt kértük az ajánlattevőktől, hogy
határozzanak meg egy fejlesztési óradíjat, amin ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk rendelni. Volt egy súlyozása,
ami a három dolgot: az egyszeri vételárat, ami x millió forint, egy havidíjat, ami x 100.000 forint és egy óradíjat –
egy informatikusi óradíj – mondjuk 15.000-20.000 forint, ezeket egymással össze tudjuk vetni. Nyílván ennek a
legkisebb tétele lett volna a valóságban az informatikai óradíj, de azért, hogy ne legyen aránytalan, ez kapott egy
1500-as szorzót, de valójában úgy tessék érteni, hogy almákat és körtéket adtunk össze, csak ezt tapasztalati
alapon meg tudtuk határozni, hogy melyiket milyen mértékben fogjuk igénybe venni egy 60 hónapos időszak alatt
és ehhez képest súlyoztuk be őket. Ez egy nagy félreértése volt a jogorvoslatot kérőnek. Valójában ezt a pontot a
Döntőbizottság már nem bírálta el, mert csak az első két kérelmi elemmel foglalkozott érdemben.
Értem, hogy mindenképpen be kell bizonyítani, hogy óriási bajok vannak a parkolásnál. Az a helyzet, hogy a
július végi képviselő-testületi ülésen, ahogyan ígértük egy részletes beszámolót hozott be a cég. Nem
tájékoztató, beszámoló volt azzal kapcsolatban, hogy milyen költségek jelentkeztek. A legfőbb kérdés az volt,
hogy az egyszeri átállásnak milyen tételei vannak, emellé társul egy normális üzemetetési költség. Mind a kettő
végig lett vezetve július végéig. Ez alapján kijött, hogy jó 40 millió forinttal kevesebbe kerül a parkolás havonta,
havonta! Ez azt jelenti, hogy a Fer-Park 2010 Kft. 9 éves üzemeltetése alatt ez a kerület elveszített 4,5 milliárd
forintot a parkoláson. Azt gondolom, hogy az az eredmény, amit ez a Képviselő-testület ezzel kapcsolatban elért
a közpénzek védelmében az egyszerűen eltagadhatatlan. Lehet azt mondani, hogy vannak még problémák. Igen,
vannak problémák. Én vagyok az első, aki ezt elismeri, le is írja. Nincsen ezzel kérdés. Ezeket folyamatosan
javítani kell. Hogy militarista analógiával éljek – valószínűleg Önök ezeket jobban értik – itt folyik egy háború, ami
erősen győzelemre áll. Vannak ennek még hadjáratai, pl. az ügyviteli rendszerrel kapcsolatosak, ami még
folyamatban van és valóban ebben most van egy veszett csata, ez a 2 millió forint, nyílván nem esik ez nekünk
jól, hogy ebben tovább kell menni, hogy ezt elvesztettük, de ettől még a háború erős győzelemre állását nem
kellene eltagadni. Lehet egy ilyen cél, hogy úgy csinálni, mintha nem lenne, de a helyzet az, hogy ez igenis van.
Érdemes a tájékoztatóból a 78 millió forintos tételt is figyelembe venni, ami a Fer-Park 2010 Kft-vel kapcsolatos
jogvita. Az is az én döntésem volt, hogy a decemberi számlájukat nem fizetjük ki, mert annyi követelésünk van
velük szemben, inkább pereskedünk. Most úgy néz ki, hogy ezt a pert meg fogjuk nyerni, mert a Fer-Park 2010
Kft. úgy tűnik, hogy feladta ezt a dolgot. Vegyünk figyelembe ezt a 78 millió forintot is a 2 millió forinttal szemben.
Reiner Roland: Látom bejelentkezve Gyurákovics Andreát, de már megvolt a 2*3 perc. Azt hiszem az SZMSZ
nem ismeri azt, hogy kaptam dr. Bácskai Jánostól plusz 1 percet. Egy bővített mondat.
Gyurákovics Andrea: Egy bővített mondatom van: a Közbeszerzési Hatóság négy ponton vizsgálta a
közbeszerzési eljárást, a második pont után döntött úgy, hogy nem szükséges tovább vizsgálnia ahhoz, hogy a
közbeszerzési eljárást megsemmisítse. Ezek nyilvános adatok, ez látszik. Mind a négyet vizsgálta, az első kettő
után már úgy döntött, hogy a teljes közbeszerzési eljárást megsemmisíti, mert olyan szinten szabálytalan. Értem
Igazgató Urat, hogy megpróbál a földbe döngölni mindenféle frázisokkal, ettől függetlenül a bevételek, eddig az
volt, hogy eltűnnek és most csak a kis tolvajokkal van szerződés kötve a nagy tolvajok helyett, de az
eredmények, a mobil és az érmés bevételek nem ezt igazolják. A II. hónapot is kellett volna mondanom a IX.
hónap mellett, valóban, ebben igaza van. Köszönöm szépen a kiegészítést. Bárcsak ennyi tévedés lenne ebben
az egész parkolási dologban.
Deutsch László képviselő elhagyta az üléstermet.
Árva Péter: Köszönöm a tájékoztatót és a magyarázatokat.
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Reiner Roland: Torzsa Sándor által ismertetett módosítóról szavazunk, mely élvezi Igazgató Úr bizalmát is. Kelle ismertetni a módosításra vagy mindenki emlékszik arra, amit Képviselő Úr 47 perccel ezelőtt mondott? Kérem,
szavazzunk a módosító javaslatáról.
535/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Parkolási
közszolgáltatási szerződés” című előterjesztést a következők szerint módosítja:
-A Közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja a következők szerint módosul: A kompenzáció mértékét a szerződés 3.
számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, de a kompenzáció nem haladhatja meg az adott naptári
évre meghatározott előirányzott kompenzáció 110%-át. Amennyiben a 3. számú mellékletben foglaltak szerint
meghatározott összeg nagyobb, mint az előirányzott kompenzáció 110%-a, abban az esetben a felek a
kompenzáció mértékének az előirányzott kompenzáció 110%-át fogadják el, ennek megfelelő alulkompenzációt
térít meg az Önkormányzat.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
nem
igen
távol
nem
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

Reiner Roland: Ezen kívül Takács Krisztiánnak volt egy határozati javaslata, ami az volt, hogy a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság zárt ülés keretében tárgyalja a közbeszerzés dokumentumait és azokat a képviselők
megismerhessék.
Takács Krisztián: Szerintem a zárt ülést nem kell külön kiemelni, mivel arról úgyis majd a Gazdasági és
Közbeszerzési bizottsági ülésen fogunk az ügyrend szerint szavazni.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Közben itt hozzuk létre a bizottságokat és tesszük hozzá a határidőket.
Elegánsabb lenne egy időbeni határt megadni, mondjuk 2020. október 31-ig tárgyalja. Javaslom ezt
módosítónak. Van benne határidő, elnézést, én nem figyeltem.
Reiner Roland: Elhangzott egy módosító javaslat. Kérdezem Takács Krisztián, hogy a határidővel kapcsolatban
mit gondol?
Takács Krisztián: A következő, november havi rendes Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülése a határidő.
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Reiner Roland: Tehát a módosító javaslat így hangzik: A novemberi rendes ülésén a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság vizsgálja meg a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt.
Takács Krisztián: Egészen pontosan az indikatív árajánlatok tekintetében.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk Takács Krisztián elhangzott határozati javaslatáról.
536/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság a novemberi rendes ülésén megvizsgálja a közbeszerzéssel kapcsolatos
dokumentációt az indikatív árajánlatok tekintetében.
Határidő: 2020. november 11.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 181/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
537/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti a FEV
IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-vel a 181/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét
képező közszolgáltatási szerződést 2021. január 1-étől 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra, és
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor

távol
igen
igen
tartózkodott
igen
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Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
tartózkodott
igen
távol
távol
igen
távol
tartózkodott
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

A Képviselő-testület a tájékoztatóval kapcsolatban határozatot nem hozott.
7./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek
felülvizsgálata
182/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Szilágyi Zsolt: Szó esett a Liliput Nonprofit Kft-ről és a Vertikaland Kft-ről, de tudomásom szerint a Vertikaland
Kft-vel senki nem beszélt és nem tájékoztatták arról, hogy van valami probléma. Ma reggel tudták meg, hogy
velük probléma van. A Vertikaland Kft. ügyvezetője jelen van, ha lehetséges adjunk neki szót és kérdezzünk tőle.
Csak annyit tudunk az egészről, amennyi benne van az előterjesztésben. Hallomások szerint, nekem, amiket
elmeséltek azok a szülők, akiknek a gyermeke oda jár, az előterjesztés hiányos.
Reiner Roland: Erről szavaznia kell a Képviselő-testületnek, de azt gondolom, hogy ez helyén való.
Jancsó Andrea képviselő visszajött az ülésterembe.
Takács Krisztián: Az előterjesztésnek már van előélete. Hónapok óta kering körülöttünk ez az ügy. Az
egyszerűség kedvéért, mivel az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a másik a Liliput
Nonprofit Kft. mellett, mindenkinek legyen tiszta. Ez az alapítvány üzemelteti a Vertikaland Kft-t. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Sok különböző aspektusból igyekeztünk megvizsgálni
ezt az ügyet. Végül Torzsa Sándor módosítójával, azt a döntést hoztuk meg, hogy a mind a két szerződést
emeljük vissza a szerződés szerinti eredeti összegre. Fontos kiemelni, hogy nemrégiben az üzlethelyiségek
díjazását megemeltük, viszont a szerződésekben még a díjazás megemelése előtti díjak és árak szerepelnek.
Tehát nem fog a legutóbbi táblázat szerint megszabott díjakra felemelkedni.
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből.
Torzsa Sándor: A helyzet picit bonyolult. Örülök, hogy jelen van az óvoda vezetője. Sajnálom, hogy a Liliput
Nonprofit Kft. vezetője nincsen jelen, jó lett volna őt is meghallgatni. Arról van szó, hogy van két olyan intézmény,
amely hasonló profillal: gyermekek napközijével, gyermekek foglalkoztatásával, gyermek játszóházakkal
működik. A kerületben összesen 7 ilyen intézmény van, ebből 2 olyan van, amelyik élvez valamiféle
önkormányzati támogatást, hátteret. A városvezetésnek volt egy világos szándéka, hogy ebből a kettőből az
egyik a Liliput Nonprofit Kft. különböző indokokkal, de veszítse el ezen kedvezményeit. A helyzet világos, ha két
hasonló profilú cég van. Az egyiknél aggályosak a kedvezmények, akkor a másiknál is aggályosnak kell lennie.
Ha egyik nem aggályosak, akkor a másiknál sem aggályosak ezek a kedvezmények. Azok az óvodák, bölcsődék,
vagy napközis otthonok, amelyek nem kapnak per pillanat. Mindegyik cég, alapítvány profitorientált
tevékenységet folytat, nem ingyenes szolgáltatásról van szó, hanem mindegyikük pénzt szed ezért. Ha bármelyik
másik ugyanilyen szolgáltató elmegy a Gazdasági Versenyhivatalhoz, és megkéri az intézményt, hogy a
folytasson el egy eljárást a Ferencváros Önkormányzatába, szinte biztos vagyok benne, hogy a Gazdasági
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Versenyhivatal el fogja marasztalni a Ferencvárosi Önkormányzatot, hogy olyan gazdasági környezetet teremtett,
amelyben két szereplő kedvezményezettebb helyzetbe került, mint bármelyik másik hátrányosan érdekelt
szervezet. Ha szeretné továbbra is támogatni az Önkormányzat ezeket az intézményeket, akkor nem ez a módja.
Olyan módot kell találni, ahol mind a 7 szereplő egyforma lehetőségekkel tud elindulni a támogatásokért. Tehát a
támogatási forma nem jó. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni „A” intézmény, „B”
intézmény, „C” intézmény között stb., ezért született egy módosító javaslat. A két határozati javaslat egymástól
eltérő. Mindkettő intézmény ugyanolyan elbírálás alá kerüljön. A második nyuszifül, aminek a módosítását
kezdeményeztük, az így módosulna: „Tegye meg a szükséges intézkedéseket az Európai Beruházási és
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által bérelt 1094 Budapest, Balázs Béla 32./b fsz. 2. szám alatti helyiség után
fizetendő bérleti díj díjmértékének az eredeti bérleti szerződés szerinti visszaállítására.” Volt egy másik javaslat
is, ami a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén benyújtásra került az egyik bizottsági tag által. Bizottsági
Elnök Úrtól kérek segítséget ennek pontos felidézésre, de a lényegét tekintve arról szólt, hogy a városvezetés
készítsen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság következő ülésére egy tájékoztatót az összes többi olyan
helységről, amelyik kedvezményt kap az Önkormányzattól, és ne csak ezen kettő esetében, de az összes többi
ilyen kedvezményezett helyiségbérletes szerződések felülvizsgálatát kezdjük meg. Nézzük meg, hogy ez
pontosan mekkora kiesést jelent az Önkormányzat számára.
Reiner Roland: Kérdezem a Vertikaland Kft. vezetőjét, hogy most szeretne hozzászólni vagy a vita végén?
Rendben, kérem, szavazzunk arról, hogy a Vertikaland Kft. vezetőjének hozzászólási lehetőséget biztosítunk.
538/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vertikaland
Kft. vezetőjének, Kis Bernadettnek hozzászólási lehetőséget biztosít.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
távol
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Kis Bernadett: Kis Bernadett vagyok az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke és a
Vertikaland Kft. Baba-mama Klub üzemeltetője, működtetője. Köszönöm szépen a lehetőséget. Annyiban
szeretném, ha lehetne ismertetni minket, mert van egy kis különbség köztünk, de nem a másik rovására
szeretnék én felszólalni, csak tisztázni a mi helyzetünket. Mi egy Baba-mama Klub vagyunk, nem pedig egy
családi bölcsőde. Nekem van egy másik családi bölcsődém és egy kisebb magán óvodám, ami saját vállalkozás,
de ezek külön működnek. A Baba-mama Klub egy teljesen külön identitás a Balázs Béla u. 32/b. alatt. 7,5 éve
működik a klub, sokkal hamarabb mióta az együttműködési megállapodás szól. A kislányommal alapítottuk,
51

amikor ő fél éves volt, azért mert azt láttuk, hogy Belső-Ferencvárosban nagyon nagy hiány volt az, hogy az
anyukák összegyűlhessenek, megismerkedhessenek, szakértőkkel konzultálhassanak, a különböző
fejlesztőpedagógusok segítségét igénybe vehessék. Nagyon népszerű lett és úgy tűnt, hogy egy hiányra találtunk
rá. Magam is, akkori anyukaként azt éreztem, hogy sok kérdésben elveszett vagyok és jó lenne egy ilyen hely,
akkor nem volt még ilyen Belső-Ferencvárosban, ezért alapítottuk meg egy nagyon kicsi, 60m2-es helyen, amihez
nem kaptunk semmilyen támogatást, teljesen önerőből csináltuk ezt a Baba-mama Klubot. Kicsit több, mint két
évvel ezelőtt kerestem meg Ferencváros Önkormányzatát, akkor dr. Kulpinszky Eleonóra képviselő asszony, aki
fogadott engem a kérésemmel és neki jeleztem azt, hogy az akkori időszakban már annyira népszerűek voltak a
klub különböző programjai és szolgáltatásai, hogy nagyon sok programra nem fértek be az anyukák, a mi általunk
biztosított helyen. Turnusokat kellett csinálnunk, el kellett utasítanunk és voltak olyan mozgásterápiák,
mozgásfoglalkozások, amik a hely szűke miatt egyáltalán nem valósulhattak meg nálunk. Ezért kértem Képviselő
Asszonytól segítséget, mert egy Baba-mama Klubnak a bevétele az ingadozik. Arról szól, hogy az anyukák a
gyermekeikkel odamennek a foglalkozásra, nyílván, ha beteg a gyermek vagy bármi történik, lásd pl. az elmúlt
hónapok pandémiája, akkor nem mennek. Márciustól júniusig a Baba-mama Klub zárva volt. Nekünk a
kedvezményezett díjjal és a rezsivel együtt havonta 120.000 forintot kell kitermelnünk még így is. Ez a fix
költségünk, erre jön még a karbantartás, eszközvásárlás. Ezt nem tudja kitermelni egy Baba-mama Klub. Mi
gyakorlatilag heten naponta öt egyéni vagy csoportos foglalkozást tartunk, ez heti szinten 25. Hétvégén
pedagógusoknak továbbképzéseket tartunk szintén ingyenesen vagy a helyszínt ingyenesen adjuk hozzá.
Nagyjából 110 foglalkozás az, ami havonta nálunk megtörténik, éves szinten 1200 körül, mert a nyár ebből a
szempontból kicsit más működési renddel működik. Ezekre a foglalkozásokra várjuk az anyukákat. Rengeteg
pedagógussal, gyógypedagógussal, pszichológussal, terapeutákkal. Számunkra kb. óránként 1500-2000 forint
az, ami bevételt képez. Viszonylag gyorsan ki lehet számolni, hogy mekkora a bevétele ennek a nonprofit
alapítványnak, amit nem azért hoztunk létre és nem azért működteti a Baba-mama Klubot, hogy én
meggazdagodjak és ez egy profitorientált vállalkozás legyen. Nem tudom elmondani, hogy mennyit raktunk bele
ebbe. Ez egy szerelem, szeretem a gyerekeket, az életem erre sodort, ezt hozta. Közben egyébként
óvodapedagógus lettem, korábban közgazdász voltam és rendezvényeket szerveztem, más irányból érkeztem.
Ezt szívvel-lélekkel szerelemből csinálom. Havi bevételünk 150-200.000 forint közé esik. Havonta 110
foglalkozáson, egyénin vagy csoportoson vesznek részt az anyukák. Ha felemelik, vagy visszarendezésre kerül
ez a bérleti díj, ami bruttó 160.000 forintot jelente. 126.000 forint a nettó összeg. Mi alapítvány vagyunk, nálunk
minden bruttó. Most jelenleg bruttó 47.000 forintot fizetek, én az áfával nem tudok mit csinálni, utána pedig
160.000 forintot fizetnék plusz a rezsi költsége, ez gyakorlatilag ellehetetleníti a Baba-mama Klub működését
Belső-Ferencvárosban. Értem az Önök álláspontját, csak kérem szépen mérlegeljék, hogy az édesanyáknak mit
tudunk majd mondani, hogy miért szűnik meg a Vertikaland Baba-mama Klub 7,5 év után. Sajnos én ezt tovább
saját zsebből nem tudom finanszírozni. A pandémia alatti 500.000 forintot, mert 4 hónapig nem működött, saját
zsebből finanszíroztam. Senkitől nem kértünk semmilyen plusz támogatást, nem kértük azt, hogy halasszák el
vagy csökkentsék le a díjat. Kifizettük, pont azért, hogy tovább tudjuk működtetni, életben tudjuk tartani, de egy
ilyen magas működési költség mellett nem fogunk tudni működni, főleg nem most, amikor kevesebb édesanya
jön. Nyilvánvalóan félelemből most kb. fele annyi anyuka és gyermeke jön hozzánk és szerintem ez még 8-10
hónapig vagy még tovább is így lesz.
Gyurákovics Andrea: Most azért elég erősen elgondolkodtam. Az előterjesztés egyoldalú és szakmai alapot
nélkülöző indoklásokat tartalmaz. Itt most hallottuk a valóságot. Kérem képviselőtársaimat, akik tegnap
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén arról döntöttek, hogy az eredeti bérleti díj kerüljön kiszámlázásra,
innentől kezdve kicsit gondolkodjanak el a Vezető Asszony szavain. Azért, hogy a Liliput Nonprofit Kft-től
nincsenek itt, az előterjesztés olyan dolgokat tartalmaz, hogy nem gondolom, hogy bárkinek, aki gyerekekkel
foglalkozik nem biztos, hogy annyira erős rendszerrel van felvértezve, hogy adott esetben ilyen gyalázatos
dolgokra tudjon vagy szeressen válaszolni, hogy lesüllyedjen erre a szintre. Tegnap a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság ülésén azt is elismerte Döme Zsuzsanna, hogy a szabályos megkeresésre a Liliput
Óvoda részéről ő semmilyen választ nem adott. Kérték az együttműködési megállapodás folytatását vagy nem
folytatását, valamilyen választ kért a családi napközi, a magánóvoda. Ő azt mondta, hogy én nem válaszoltam.
Ezek voltak Döme Zsuzsanna szavai tegnap. Egy felelős alpolgármester, aki többek között ezért a részért is
felelős állítólag – bár a mai napig nem tudjuk, hogy melyik alpolgármester miért felel – nem válaszol egy hivatalos
megkeresésre, azért ez sok mindent elárul. Ferenczy Lászlóné szavai csengenek a fülembe, aki azt kérte tőlünk
tegnap bizottsági tagoktól, hogy szakmai alapon próbáljunk meg hozzászólni és hagyjunk minden más egyéb
egyéni és politikai hozzáfűznivalót, ami az előterjesztésben benne van. Szakmai alapon próbálok megmaradni,
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nagyon nehéz. Amit Vezető Asszony elmondott, az nem kétséges, hogy ez a valóság. Még egyszer kérem a
képviselőtársaimat, hogy mielőtt szavazásra kerül a sor jól gondolják meg hogyan nyomják a gombot.
Csóti Zsombor képviselő visszajött az ülésterembe.
Döme Zsuzsanna: Valóban a Liliput Nonprofit Kft. nyári levelére nem válaszoltam, ez hiba volt. Képviselő
Asszony pedig arra nem emlékszik, hogy a tegnapi napon tőlem is hallhatta a valóságot. A tegnapi Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság ülésén hangsúlyoztam azt, illetve tisztázni próbáltam, hogy a határozati javaslatok
között miért van különbség a Liliput Nonprofit Kft. és a Vertikaland Kft. között. Menjünk egy lépéssel korábbra a
háttértörténetet tekintve: alapvetően a Liliput Nonprofit Kft. szerződéséről volt szó egy korábbi bizottsági döntés
során került be ehhez a Vertikaland Kft., mint hasonló területen működő szervezet az egyenlő elbírálás jegyében.
A tegnapi Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén is elmondtam és ezt ma is megerősítem, hogy a két
intézmény nem ugyanazt a tevékenységet végzi, ahogyan most is hallottuk. A Vertikaland Kft-nek van családi
bölcsődéje, csak éppen nem abban a helyiségben, amit tőlünk kedvezményesen bérel, hanem egy másik címen,
ezt tegnap is elmondtam. Tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak azt is hangsúlyoztam, hogy a két
szervezet együttműködési megállapodásában foglalt dolgok sem ugyanúgy valósulnak meg. A Vertikaland Kft-vel
már az idei évben is volt együttműködés. Felolvastam az elmúlt hetek programjából, heti ingyenes angol órákat
tartanak. Minden hónapban több ingyenes programot is. Ezzel tudom indokolni a különböző határozati
javaslatokat. Üdvözlöm a tegnapi Gazdasági és Közbeszerzési bizottsági döntésen, hogy az eredetire kívánja
visszaállítani a bizottság a Liliput Nonprofit Kft. bérleti díját. Továbbra is azt szeretném kérni, hogy a Vertikaland
Kft-re vonatkozó határozati javaslat az együttműködés felülvizsgálatát tartalmazza.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A helyzet az, hogy az előterjesztés nem egy szereplőről szól, hanem két
szereplőről. Nagyon kellemetlen és durva esélyhátrány éri a másik szereplőt, hogyha őt nem hallgatjuk meg,
ezért kérem szépen, hogy ezt a napirendet vegyük le napirendünkről és akkor folytassuk, amikor mindkét
érintettje az előterjesztésnek jelen tud lenni, meg tudjuk hallgatni az ő álláspontjukat is, mert ebben a formában
így nem lehet dönteni. Köszönöm, hogy eljött, értem, hogy miről van szó, de van itt egy másik szereplő is és
mindenkinek egyenlő megítélést kell biztosítanunk.
Árva Péter (ÜGYREND): Csatlakoznék Torzsa Sándor képviselőhöz, teljesen egyetértek a javaslatával, kérem
szavazzuk meg.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 7. napirendi pont levételéről.
539/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 182/2020.
sz. – ”A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek
felülvizsgálata” című - előterjesztést leveszi a napirendjéről.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné

távol
tartózkodott
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
53

Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

8./ Javaslat a Magyar Posta Zrt. 5 évre szóló kérelmének elbírálására
171/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasoljuk a Képviselőtestületnek. Az előterjesztés arról szól, hogy törvényi kötelezettség, hogy legyenek ilyen postaládák. Eddig
évente kellett új szerződést kötni a Magyar Posta Zrt-vel, most azt kérik, hogy 5 évente legyen ez a felülvizsgálat.
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Takács Máriusz: Az előterjesztés kapcsán a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
már feltettem azt a kérdést, hogy a Magyar Posta Zrt-vel elindult egy ügyünk. Nevezetesen az, hogy a Lurdy
Házban történjen meg a posta bővítése, hogy ott több szolgáltatás legyen elérhető, át lehessen venni csomagot,
ajánlott levelet. Kértem a Jegyző Asszonyt, hogy derüljön ki, hogy hol tart ez a levelezés, mert ott hagytuk félbe a
Magyar Posta Zrt-vel májusban, hogy a pandémia miatt nem érnek rá foglalkozni az üggyel, de amint vége a
pandémiának fognak vele foglalkozni. Reménykedtem, hogy a Magyar Posta Zrt-től ma jelen lesz valaki, de úgy
látom, hogy nincsen. Jegyző Asszony sincsen itt. Kérdezem, hogy kiderült-e ez, hogy hol tart az ügy, haladt-e
bármilyen irányban előre?
Reiner Roland: Sajnos nem tudom, de Jegyző Asszonynak továbbítom a kérdést.
Takács Krisztián: A napirenden kívül fogok most szólni. Az, hogy az előző napirendi pontot levettük napirendről
az elvette a lehetőséget, hogy a tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságba beérkezett módosító
javaslatról tudjunk beszélni. Azt kérdezném, hogy azt a kérést, hogy jelenleg kedvezményesen kiadott
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek listáját és azt, hogy azoknál mi a teljes ár és mi a kedvezményes ár, ki
van-e adva, nincs-e kiadva, természetesen címmel és egyéb adatokkal és azzal, hogy ez összesen mekkora
bevétel kiesést okoz az Önkormányzatnak, ezt valamilyen formában szeretnénk bekérni.
Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Ezt most határozat formájában nem tudjuk elfogadni, de a kérést a Hivatal rögzítette és ezt ki
fogja adni a szakirodának, hogy ezt a gyűjtést készítse el a következő Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
ülésére. Kérdezném Szilágyi Zsolt, hogy a Városgazdálkodási Bizottság melyik határozati javaslatot javasolja
elfogadásra?
Szilágyi Zsolt: Az „A” határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Városgazdálkodási Bizottság.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk az 171/2020. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
540/2020. (X.8.) sz.

Határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. - 6.)
részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a 171/2020. sz.
előterjesztés mellékletében szereplő közterületeire a levélgyűjtő szekrények céljára kért közterület-használathoz
2020. november 01. – 2025. december 31.-ig díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 15 nap
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 12 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

(12 igen, egyhangú)

távol
igen
igen
igen
igen
távol
távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
igen

Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből.
9./ Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. felvonulási terület céljára kért közterület-használati
megállapodásának 21 hónapra szóló meghosszabbítás iránti kérelme
184/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendet és „B” határozati javaslatot javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek, 30%-os díjkedvezménnyel.
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Ha jól tudom jelen van a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében néhány
képviselő. Rendben, kérem, szavazzunk arról, hogy a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. megjelent
képviselőinek hozzászólási lehetőséget biztosítunk.
541/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna
Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. megjelent képviselőinek Pethő Tamásnak és Borbély Csabának hozzászólási
lehetőséget biztosít.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, egyhangú)
A szavazásban 10 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László

távol
igen
igen
igen
távol
távol
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Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol

Reiner Roland: Kérem foglaljanak helyet. Rögtön az elején kérek egy bemutatkozást a jegyzőkönyv kedvéért.
Kérném, hogy maximum 5 percben ismertessék álláspontjukat, illetve, ha a vitában felmerülnek kérdések, akkor
természetesen még egyszer.
Pethő Tamás: Pethő Tamás vagyok, a kollégáim Borbély Csaba és Csima Jonatán. Köszönjük szépen, hogy
érdemben foglalkoznak a kérésünkkel. Megértjük az Önök érvelését azzal kapcsolatosan, hogy a
beterjesztésünkre kisebb mértékű kedvezményt javasolnak elfogadni, mint, amit mi kértünk. A júniusban hozott
határozatuk után érdemben megvizsgáltuk azt, hogy a társaság mit tud adni az Önkormányzat felé egy nagyobb
mértékű kedvezmény elérésével kapcsolatosan. A HÉV melletti útszakaszt, amit a Nemzeti Színház használ
ahhoz, hogy bejusson a területére, azt kijavítottuk, egyeztettünk a műszaki kollégákkal. Megvizsgáltuk, hogy
érdemben mit tudunk nyújtani. Addig, amíg nem fejezzük be a beruházást, addig folyamatosan karban tudjuk
tartani a területet és helyreállítani minden esetleges hibát, ami a régi megvalósításból fakadt. Szeptemberben
Reiner Rolanddal történt egyeztetéseken azt javasoltuk, hogy egy olyan műszaki megoldást tudunk bevállalni
kedvezményért cserébe, amelyik nem a jelenlegi műszaki tartalommal, hanem egy másik műszaki tartalommal
valósulna meg, amely nagyobb teherbírású utat jelentene a területre vonatkozóan. A műszaki egyeztetések a IX.
kerülettel megtörténtek és a határozati javaslatban tett műszaki tartalommal mi egyetértünk, meg is tudjuk
valósítani. Ennek az útnak a megvalósítása a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. tekintetében nem a
gazdasági tevékenység érdekét szolgálja. Jelenleg egy 40 millió forintos ajánlattal bírunk, de nekünk ez áfával
együtt több, mint 50 millió forintba. Ez a jelenlegi ár. Ezt tudjuk felajánlani. A másik, amit felajánlottunk az
Önkormányzat részére, az az volt, hogy a ház 640 darab parkolóhellyel fog rendelkezni és el lehet érni, hogy
mind napközben, mind este, mind a hétvégi napokon a parkolást elősegítsük. Ezzel, ha nem is teljes megoldást,
de könnyítést tudunk biztosítani az adott területre vonatkozóan. Erre kértünk térkőre ajánlatot, ami 100 millió
forint körüli tétel. Az elhangzott két összeg adódott össze és ezért kértünk egy nagyobb mentességet az
Önkormányzattól.
Zombory Miklós és Takács Zoltán képviselők visszajöttek az ülésterembe.
Takács Máriusz: Nem értettem, hogy a parkolás kapacitással kapcsolatban mi az ajánlat?
Pethő Tamás: Az irodaház tekintetében 640 darab parkolóhelyet fogunk megvalósítani és lesz 20 darab
töltőállomás is. Az irodaház tekintetében alapvetően a nyilvánosságtól elzárt parkolás van, a parkoló rendszer
tudja jelezni, hogy mennyi szabad parkolóhely van a házban. Nyilvánosan is szándékozunk jelezni, hogy mennyi
szabad parkoló lenne. Ezzel a rendszerrel azt tudjuk biztosítani, hogy szabad parkoló esetén ott bárki parkolhat,
illetve bárki használhatja az elektromos töltőket. Ilyen rendszer még nem került bevezetésre, hogy egy
irodaháznak ennyi parkolója lenne. 640 parkoló lesz és azt gondoljuk az eddigi irodaüzemeltetési tapasztalatok
alapján, hogy napközben is vannak helyek, ahova lehetne parkolni 2-3 órás limitekkel. Azt ajánlottuk fel az
Önkormányzatnak, hogy ezek a parkolási díjak az önkormányzati parkolási díjjal fognak megegyezni. Napközben
ugyanazokkal a tarifákkal működnének. Alapvetően az esti és a hétvégi időben jelentősen tudja javítani a környék
parkolási lehetőségeit, hétköznap pedig valamennyire tudja javítani.
Torzsa Sándor: Nem világos a kontextus. Önök azért kértek szót, hogy érveljenek, hogy nagyobb kedvezményt
adjunk vagy Önöknek elfogadható a 30%-os kedvezmény?
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Gyurákovics Andrea képviselő visszajöttek az ülésterembe.
Reiner Roland: A kérelem díjmentességről szól, értelemszerűen a nagyobb, adott esetben a teljes
díjkedvezményt szeretné a cég.
Szilágyi Zsolt: Lesz 640 darab parkolónk, de ugyanúgy fizetni kell érte, ami az itt lakóknak pont nem esik útba.
Volt egy olyan előterjesztés, amikor csak 80%-ot kértek és adott a Városgazdálkodási Bizottság 30%-ot, a
szerződés aláírását és a kifizetést miért húzták most szeptemberig?
Pethő Tamás: A kifizetések folyamatosan mentek az utolsó két hónap kifizetése történt szeptember végén. A
határozat meghozatala után folyamatosan fizettük a megállapított 7 millió forintot havonta. Az augusztusi és a
szeptemberi valóban szeptember végén került kifizetésre. A szerződéssel kapcsolatosan az volt a kérésünk a
szeptemberi megbeszélésen Alpolgármester Úrral, hogy ha két fél ír alá valamit, akkor az aláírás előtt jó lenne,
ha tudnánk egyeztetni az Önkormányzattal. Egy elírás volt benne, illetve a korábbi határozatban nem nagyon volt
körülírva a HÉV állomás melletti terület. Ezt most mi felmértük, a mostani határozatba konkrétan bele tud kerülni,
hogy melyik területre vonatkozik és milyen műszaki tartalommal. A határidőket, a feladatot és a területet szerettük
volna pontosítani, ezért javasoltuk az Önkormányzat felé, hogy az általunk tett módosítási javaslattal együtt
kerüljön aláírásra a júniusi határozatból származó megállapodás a két fél között. Az érveinket szeptemberben
Alpolgármester Úrnak részletesen elmondtuk, hogy miért kérjük a pontosítást.
Takács Máriusz: Jól értem ugye, hogy egy bizonytalan mennyiségű parkoló kapacitást ajánlanak az utcai
parkolás díjazásában mérve, illetve azt, hogy az az útszakasz magasabb műszaki tartalommal fogják
megcsinálni, ami összeköti a Soroksári utcával párhuzamos szerviz utat a Müpa felé menő úttal. Melyik útról
beszélünk?
Pethő Tamás: A Müpa nyugati oldalán van, nem tudom melyik utca, erre a Lágymányosi híd és a Müpa közötti
útról lehet befordulni és ott történik a beközlekedés a Nemzeti Színház felé.
Árva Péter: Hogyan áll ez a projekt, mert mintha csúszás lenne a megvalósulásában? Milyen készenléti szinten
áll az épület és hogyan tervezik a befejezését?
Borbély Csaba: Borbély Csaba vagyok a projekt igazgatója. Jelenleg a szerkezetépítési munkákat fejeztük be.
Kérelmünkben azokat az indokokat is felsoroltuk, ami a projekt sajnálatos csúszását is jelentették. Egyrészt volt
az alapozásnál egy műszaki jellegű probléma, ami miatt kicsit elcsúszott az idő, illetve a Covid helyzet ránk is
kihatással volt. Az a külső szükséges közterület kérelme - amiről most beszélünk – olyan eleme volt a
beruházásunknak, ami az elcsúszott időszak miatt, gyakorlatilag hosszabb időt jelent, amit a projekt kezdetekor
nem kalkuláltunk. Ez is része a kérvénynek. Műszakilag az útfelújítás, amit a Müpa melletti területen vállaltunk,
ami leegyeztetésre került, az a korábbi elsődleges helyszíni bejáráson megbeszéltekhez képest nagyobb
műszaki tartalmat jelent, nagyobb teherbírású, gyakorlatilag teljes pályaszerkezet cseréről beszélünk, amivel
annak a területét 100%-os értékű útra tudjuk hozni. Továbbá a csatlakozó zöldfelületek szegélyének a javítását is
lefedi a vállalás.
Szilágyi Zsolt: Mekkora anyagi teher ez Önöknek? Ha, mi adunk 30%-ot, az 65.812.890 forint. Ez a
különvállalás, mert már vannak korábbi vállalások is.
Pethő Tamás: A legelső alapvállalásnál valóban csúszás van és higgyék el, hogy nekünk sem jó, hogy Önökhöz
kell fordulni közterület-használati díjért. A beruházás megvalósulása 2018. áprilisától 2020. júniusáig fog tartani.
A háznak már év végére, vagy jövő év elejére készen kéne, hogy legyen. Amikor Önöktől megkaptuk a 2016-os
szerződés alapján a mentességet, akkor ezzel a kivitelezési időszakkal számoltunk, a mi terveinkben közterülethasználati díj egyáltalán nem szerepelt. Ez van. Az együttműködés a IX. kerülettel 2002. óta volt és azóta mi azt
az adott területet szépen felfejlesztettük egy parkos városrészre. Ezzel kapcsolatosan az Önkormányzattal
nagyon jó viszonyunk volt. Biztosították a területeket, mi is biztosítottuk azt, hogy megvalósuljanak a
beruházások és ez nemcsak az ottani beruházás. Külső infrastrukturális, árvízvédelmi beruházásokat is
csináltunk. A megnövelt műszaki tartalom ajánlata nettó 40 millió forint, de ez nem a gazdasági társaságunk
érdekében felmerülő beruházás, ezért ez esetben nem tudjuk az áfát visszaigényelni, így a jelenlegi bruttó 52
57

millió forintot a társasági adóban sem tudjuk érvényesíteni. Az, hogy a mélygarázst felfejlesszük arra a szintre,
hogy az bárki számára bármelyik napszakban elérhető legyen, arra kb. nettó 100 millió forintos ajánlatunk van. A
külső területek kialakítása, ami átadásra fog kerülni, ami átjáró részt jelenti, illetve körbe a parkosítása, felújítása,
erre nem tudok összeget mondani, mert nem kértünk még árajánlatot.
Takács Máriusz: Tegnap beszélgettem Főépítész Úrral, aki azt mesélte, hogy a mellette lévő területre a
Kormány egy meglehetősen komoly beruházást tervez, egy sok parkolóval ellátott Kongresszusi Központot
tervez, amit össze akar kapcsolni a Müpa-val. Ami, ha jól értem pont a felújítandó út útjába esik. Nem esik az
útjába, ez jó hír, mert akkor nem értelmetlen az út felújítása, áttervezése. Azt érzem egy picit ebben a
beszélgetésben, vitában, hogy méregetjük, hogy kinek mi a jó üzlet ebben a dologban. Önök mondják, hogy amit
kínálnak az mennyi. Átláthatóbb számomra, hogy kérünk egy területhasználati díjat és nem kérünk érte a másik
oldalon semmit. Nem kérjük, hogy bármit megcsináljanak, azt kérjük, hogy fizessék ki a területhasználati díjat.
Egyébként tetszik, amit ajánlanak, én vagyok annak a területnek a képviselője, örülnék, ha lenne parkolóhely. A
mi politikánkkal, ami arról szól, hogyha lehet az emberek vegyék tudomásul, hogy egyébként felépülő nagyon
zsúfolt negyedben, sok lakás fog rövid időn belül felépülni. Nem lehet megtenni azt, hogy mindenkinek autója
legyen és mindenki tudjon parkolni. Az emberek fognak autót vásárolni, ezért örülnék, ha lenne parkolóhely
kapacitás a hely képviselőjeként. Ezeket a szavakat nagyrészt a Képviselő-testületnek szántam, csak
kihangosítva.
Torzsa Sándor: Háromszor futottam neki az előterjesztésnek, segítséget szeretnék kérni. Az nem világos
számomra a szövegből, hogy mekkora összeg 30%-nak az elengedéséről beszélünk pontosan? Picit zavaros az
előterjesztés. 2016-ban aláírt szerződésről beszélgetünk, annak a végösszege a 219.376.300 forint? Vagy ez a
mostani időszaki összeg?
Reiner Roland: Ez a mostani díj.
Torzsa Sándor: Ez egy elég borsos összeg. Azt mondják a projekt gazdái, hogy ezért a teljesért kapnánk egy 50
millió forintos utat? Nem értem pontosan. A 30%-ért kapnánk az 50 millió forintos utat vagy hogy?
Reiner Roland: Az ajánlat két részből áll. Az egyik az út felújítása, amiről már több szó esett, a másik a parkoló
megnyitása, hogy ez elérhető legyen mindenki számára. Alapvetően ez egy magánparkoló. Az, hogy ez pontosan
hány parkolóhelyet és milyen összeget fog jelenteni, az nem kidolgozott tényezők még. Azt tudjuk, hogy ezek
nem ingyenes parkolóhelyek, hanem valamilyen típusú fizetést várnak érte, az ajánlat szerint várhatóan a
környékbeli parkolók díjai lesznek. Amit kapunk az az, hogy a vállalkozás megnyitja a saját parkolóhelyeinek egy
részét.
Szilágyi Zsolt: Szerintem ott annyira közel nincsenek még házak. A parkoló nagyon hiányzik, de ki lesz az a
lakó, aki 350 forintot óránként ki fog fizetni egész napra? Aki megy a színházba, megy a Müpába, az lemegy oda
x forintért, plusz, aki ott él a környéken szintén ennyiért lemehetnek a parkolóba, hogy ne kelljen körözni a házak
között, hogy mikor talál parkolóhelyet. Hétvégén pedig ingyen parkolás van ugyanúgy, mint az utcán. Gondolom
az autótöltésért is fizetni kell, az nem ingyenes, a közterületen is fizetős.
Torzsa Sándor: Ezt a féleértést kérem tisztázzuk mikrofonba. Az ajánlat nem arról szól, hogy a ferencvárosi
lakosoknak biztosított ingyenes parkolással be lehet állni a 650 darab férőhelyre. Azt biztosítják, hogy este is be
lehet állni a parkolóba x forint díjösszegért. Ha jól értem az ajánlatot.
Pethő Tamás: A napközbeni parkolás lenne a 350 forint, ami az adott közterületre vonatkozik. Az éjszakai és
hétvégi parkolás olcsóbb típusú lehetősége még nincsen kidolgozva, de ésszerűen erre törekednénk.
Takács Zoltán: Nincsen előttem a megjegyzés, de úgy emlékszem, hogy a 350 forint egy óraalapú szolgáltatásra
minősít. De benne volt, hogy további egyéb parkolási szolgáltatásokról a tárgyalások még folyamatban vannak.
Meg tudom keresni, hogy mi volt a melléklet pontos szövegezése. Ezt úgy gondoltam, hogy esetleg lennének
kialakítva különböző hosszú távú parkolási lehetőségek, bérletek. Megtaláltam, a további konstrukció kidolgozás
alatt ez hétvégére vonatkozott. Nem jól emlékeztem. A megjegyzésem tárgytalan. Esetleg havidíjas, negyed
éves, fél éves bérletjellegű szolgáltatást nem terveznek kialakítani?
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Pethő Tamás: Jelen felállásban, ha azt tervezzük, hogy az irodaházat 100%-ban bérbe adjuk, ha nem változnak
meg a fogyasztói igények, maradjunk ennyiben, ami nem támogatja azt sajnos, hogy kevesebb parkoló legyen.
nettó 100 euróba kerülne havonta, ha irodát bérel valaki. A vállalatoknak nagyon drága ez, mert nem tudják
visszaigényelni az áfát és azután még meg kell fizetni nekik mindenféle adókat. Ez egy drága megoldás, ettől
függetlenül azt tapasztaljuk, hogy sokkal több parkolót szeretnének igényelni a bérlők, mint, amennyi
rendelkezésre áll. Itt több épült egyébként, mint amennyit egy ekkora irodaháznál építeni szoktak. Ez az egyik
legnagyobb területű telek azon a részen. Sokkal több parkoló épült és mégis azt tapasztaljuk a piacon, akikkel
tárgyalunk, hogy az adott irodaméretekhez kapcsolódóan arányosan több parkolót szeretnének valamilyen oknál
fogva. Azt gondoljuk, hogyha 100%-ban bérbe van adva ez az iroda, akkor vélhetően 100%-ban szeretnének a
bérlők parkolóhelyeket is. A másik oldalon pedig az a tapasztalatunk, hogy kb. 60%-a parkol ott napközben.
Tehát van 40%-os kapacitáslehetőség arra, hogy napközben parkolni lehessen. 6 óra környékén van 600
parkolóhely, aki nem ott tárolja tartósan az autóját. Hétvégén szintén hasonló az arány, mint az esti időszakban.
Ezek azok a jellemzők, amiket mi tapasztaltunk az irodaüzemeltetések kapcsán.
Takács Zoltán: Picit félreérthető voltam. Én is úgy gondoltam, hogy a 8.00-18.00 időszakban közel 100%-os
ezek kihasználtsága. Olyan konstrukcióra gondoltam, ami pont a 18.00 és másnap reggel 8.00 óra közti
időszakra és a hétvégére fókuszálna. Sok ferencvárosi lakos van, akik az autót munkaeszközként használják és
reggel elmegy dolgozni, este és hétvégén viszont ebbe a parkolóházba le tudná tenni az autót. Vannak olyan
helyek, ahol esti/hétvégi bérletkonstrukciók vannak.
Borbély Csaba: Amikor a javaslatunkba a hétvégére azt írtuk, hogy kidolgozás alatt van, erre gondoltunk, hogy
nem tudtuk, hogy a hétvégére mennyit kérjünk. Biztos, hogy sokkal kedvezményesebb konstrukcióban
gondolkodunk, különben nem lenne értelme az egésznek. Az esti időszakra vonatkozóan ugyanígy kellene
eljárnunk, ezt nem javasoltuk, de ez így rendben van szerintünk.
Takács Máriusz: Kicsit ezzel a parkoló dologgal kapcsolatban azt érzem, hogyha nekünk ez nem kell, Önök ezt
akkor is meg fogják nyitni, van rá piaci igény, akkor azon kívül, hogy Önöknek van kiadott parkolóhelyük és oda
még éjszaka is beparkol valaki, fizetni, akkor ez meg fog történni. Picit úgy látom, hogy ez a része bizonytalan.
Vagy lesz hely, vagy nem lesz hely, vagy ki lesz adva vagy nem lesz kiadva. Szili Adrián irodavezetőtől
kérdezném meg, hogy az útfelújítás költségét érezzük arányosnak, akkor hány százalékos kedvezményt javasol?
Szili Adrián: Nehéz kérdés. Picit ahhoz közelítenénk, amit bizottsági Elnök Úr említett, próbálta mértékbe hozni,
hogy mennyibe kerülne ez a megerősített statikai állapot, amit többször bejártunk, hosszú távra stabilizált utat
tudnak ott nekünk átadni, ennek a költségét tudnám mérni a kedvezmény mértékhez, amit Szilágyi Zsolt
bizottsági elnök javasolt. Ez az egyik oldala. Ez egy műszakilag közelítő kérdés. A másik kérdésnél a parkolóhely
részét nem tudom. 52-55 millió forint a beruházás.
Reiner Roland: A Városgazdálkodási Bizottság által javasolt 30%-os díjkedvezményt tenném fel szavazásra.
Kérem, szavazzunk az 184/2020. számú előterjesztés „B” határozati javaslatáról 30%-os díjkedvezmény
tekintetében.
542/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő a (38017/20), (38017/47), (38017/48) és
a (38017/51) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner fasor - Komor Marcell u. - Gregersen körönd
előtti 1.495 m2-es területére 2020. október 1. napjától 2022. június 30. napjáig 30 % díjkedvezménnyel Duna
Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. részére a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a
gyalogosok biztonságos közlekedésének biztosítása mellett a Müpa és HÉV közötti útszakaszon a
balesetveszély folyamatos elhárításáról és a szükséges javítások elvégzéséről a közterülethasználat időtartama
alatt folyamatosan gondoskodik, továbbá az útpálya helyreállítását a 184/2020. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti műszaki leírásnak megfelelően a Millennium Gardens Irodaház építkezéssel összefüggő közterülethasználat befejezését követő 30 napon belül elvégzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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(11 igen, 3 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
tartózkodott
igen
távol
tartózkodott
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igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

Reiner Roland: Szünetet rendelek el.
SZÜNET
10./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020
(VII.29.) számú döntések ellen
163/2/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Az eredeti előterjesztéshez képest kiosztásra került egy „B” jelű határozati javaslat. Ennek a
figyelembevételével kérem a vitát lefolytatni.
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság tegnap már nem vette napirendre az előterjesztést, mert már
kétszer döntöttünk arról, hogy nem adjuk meg neki az engedélyt és a felülvizsgálati kérelmét is elutasítottuk, mert
május óta használja ingyen a közterületet. A bizottság úgy döntött még egyszer nem vesszük fel napirendre, mert
tartalmilag semmilyen változás nem volt benne, ezért nem tartottuk szükségesnek, hogy megerősítsük a
döntésünket még egyszer. Nem adjuk meg neki az engedélyt visszamenőleg, mert ha megadnánk
visszamenőleg, akkor, amit a Hatósági Iroda kitűzött számukra büntetést, azt a Hatósági Irodának vissza kell
vonnia. 50.000 forintért bérelné a közterületet. Megértem a többi vendéglátó egységet, hogy ilyenkor fellázad,
hogy több százezer forintot fizet. A GASZTRO PALETTA Kft. 50.000 forintot fizet, nem tudom, hogy valakinek a
barátja-e. Abban az időben, amikor először a kft. kérelmét elutasítottuk, akkor volt egy másik hasonló ügy is, ami
az Inka Grill Bisztro, ugyanúgy kitette a teraszt, csak nem hónapokkal előtte, hanem két héttel előtte tette ki a
teraszát, anélkül, hogy kért volna közterület-használati engedélyt. Amikor a Városgazdálkodási Bizottság
meghozta a döntését, akkor az Inka Grill Bisztró másnap már be is vette az asztalokat és gondolom a kirótt
bírságot is befizette, ellenben a GASZTRO PALETTA Kft. úgy gondolja, hogy a Balatonon van és ott a haverok
nem kérnek tőle semmit, bármit lehet neki csinálni. Nem vette figyelembe a Városgazdálkodási Bizottság
döntését és azóta is több törvénytelen dolgot is elkövetett. Olyan árut árusít, amire nincsen engedélye. Hangos
zenét szolgáltat, DJ által, hangosítóval, élőzene van, nyitott nyílászárókkal. Ha csak azt vesszük, hogy a Kft. azt
állította a júniusi bizottsági ülésen, hogy ő nem tudott arról, hogy neki nincsen meg az engedélye, júniusban mind
a Hatósági Iroda, mind a Közterület Felügyelet figyelmezette, hogy csináljon valamit, mert nincsen közterület
foglalási engedélye.
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Reiner Roland: A „B” határozati javaslat alapvetően arról szól, hogy nem a teljes időszakra, hanem július 30.
napjától, amikor a GASZTRO PALETTA Kft-nek volt benyújtott érvényes területfoglalási engedélye, onnantól
kezdve szeptember 30-ig tartó időszakot hagyja utólag jóvá a Képviselő-testület. A teljes elutasítás azt jelentené,
hogy az egész visszamenőlegesen, míg a „B” határozati javaslat azt tartalmazza, hogy attól a naptól kezdve,
amikortól az érvényes kérelem be volt nyújtva.
Gyurákovics Andrea: Kiegészítem mindezt úgy, hogy szeptember 1-ig nem kell terasz bérleti díjat fizetni, mert
addig ingyenes volt a terület használati díj, ha jól emlékszem. Pontosítsuk ennyivel a „B” határozati javaslatot.
Tulajdonképpen hiába van július 30-ig napjától. Szeptember 1-ig nincsen közterület-használati díj kiszámítás. Ez
az egyik. Más gondom is van a „B” határozati javaslattal, mert ez úgy kezdődik, hogy a GASZTRO PALETTA Kft.
felülvizsgálati kérelmének helyt ad és a Városgazdálkodási Bizottság meghatározott számú határozati javaslatot
elutasító döntésének helybenhagyása mellett elfogadja. Nem tudom ezt értelmezni! Most a felülvizsgálati
kérelemnek adunk helyt vagy az elutasító határozatot hagyjuk helyben? Értem a kiegészítést utána, de ez az
írásos megfogalmazás, nem vagyok jogász, nézek aljegyzőkre, de szerintem ez a kettő üti egymást. Vagy helyt
adunk a felülvizsgálati kérelemnek, vagy az elutasító határozatot hagyjuk helyben. A kettőt egy döntésben
hogyan tudjuk megcsinálni? Jelezni szeretném, hogy a tegnapi bizottsági ülésen is beszéltünk arról, hogy itt a
vendéglátóhelyekkel kapcsolatosan tovább gondolkozás szükséges. Most egy olyan helyzetet teremtünk ezzel,
ha a felülvizsgálati kérelmének helyt adunk, hogy egy olyan precedenst indítunk el, hogy itt bármit meg lehet
tenni. Mindamellett arról nem beszélve, hogy ingyenes reklámot kap a kerületi újságban egy olyan hely, ami
szabálytalanságokat csinál. Jelzem nem csak ez az egy vendéglátóhely van Tompa utcában vagy a Ráday
utcában, aki nagyon szívesen vennék, hogy egy ingyen oldalt vagy hasábot kap - nem tudom hogyan kell ezt
mondani, nem értek hozzá - ami 40.000 példányban megjelenik, nem tudom hogyan kell ezt mondani, nem értek
hozzá. Ezt az előterjesztői kiegészítést nem tudom értelmezni, szeretnék kérni egy állásfoglalást, hogy ez mit
jelent?
Dr. Solt Péter: Egyetlen egy kérdésre szeretnék jogi értelemben válaszolni: az, hogy hogyan kerülhet a „B”
határozati javaslatba az, hogy az elutasító döntésének helybenhagyása mellett. Két döntésről van szó, ez az
előterjesztésből is visszakövethető. Annak idején a Városgazdálkodási Bizottság előtt két döntési javaslat volt a
155/2020. és a 156/2020. számú. Egyik sem kapta meg a bizottsági ülésen a többséget, ezért most a „B”
határozati javaslat úgy szólna, hogy: a 155/2020. számú határozatot, ami elutasította volna elfogadása esetén a
GASZTRO PALETTA Kft. közterület-használati kérelmét, azt helybenhagyja. Ennek módosítását nem is kérte a
kérelmező a felülvizsgálati kérelmében. A 156/2020. számú szintén meg nem szavazott határozati javaslatot
viszont elfogadja a mostani szöveggel. A 156/2020. számú csak egy másik határozati javaslatra a 155/2020.
számúra, ami szintén nem lett megszavazva és az elutasításról szólt volna. Ez a kitétel jogilag pontos, de a
döntésben nem kell, hogy befolyásolja a Képviselő-testületet, mert a felülvizsgálati kérelem a 156/2020. számú
javaslatra vonatkozik, amiben megkapta volna a határozat elfogadása esetén a közterület-használati kérelmet.
Erről szól az ő kérelme és ezt bírálja el a határozati javaslat. Az „A” határozati javaslat arról szól, hogy mind a két
elutasított határozati javaslat érvényben marad. A „B” határozati javaslat pedig arról szól, hogy a 156/2020.
számút megváltoztatná a Képviselő-testület.
Reiner Roland: Azért van két elutasított határozat, mert sem az elutasítás, sem a megadás nem kapott annak
idején többséget. Értem. Köszönöm.
Takács Zoltán: Azt szeretném tisztázni, hogy a határozati javaslat elfogadásának, illetve elutasításának mik
lehetnek a következményei jogilag és anyagilag is? Ha jól értelmezem, hogyha elfogadjuk a „B” határozati
javaslatot, akkor az fog történni, hogy a GASZTRO PALETTA Kft-nek, mivel szeptember 1-ig nem lehetett
közterület-használati díjat fizetni, de utána igen, ki kell fizetnie a szeptember 1-30. közötti időszakra eső
közterület-használati díjat, ami az utószezonban 4.508 forint/m2/ hó. 25 m2-rel számolva az 112.700 forint, ha jól
értelmezem. Tudtommal a GASZTRO PALETTA Kft-t megbüntették, volt olyan büntetése, aminek van anyagi
következménye, viszont ezek a büntetések hatályukat veszítenék?
Reiner Roland: Igen, amennyiben ezek július 30-a után történtek. A májustól július 30-ig tartó büntetések
érvényesek, a július 30 - szeptember 30-a közöttiek nem.
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Takács Zoltán: Ha nem fogadjuk el a „B” határozati javaslatot, akkor nem fogja a 112.700 forint közterülethasználati díjat befizetni, hiszen nem kapott engedélyt, viszont az összes büntetési tételt ki kell fizetnie.
Torzsa Sándor: Az előttem hozzászólók sok olyan kérdést tettek fel, amik számomra segítenek a
tisztánlátásban. Nem látok még pontosan tisztán. Kicsit sokszor úgy érzem, hogy jereváni rádió típusú
információközlések voltak a szereplők részéről, melyek folyamatosan csak bonyolították az ügy megítélését.
Gyurákovics Andrea képviselő is megjegyezte, szerintem az elfogulatlanság látszatát nagyon nehezíti ez a
ferencvárosi cikk, ami megjelent az újságban – ahogy pestiesen szokták mondani – nem egy csókos helyen. Pont
egy olyan időszakban jelenik meg ez a cikk, amikor ez a hely vitában áll az Önkormányzattal. Főszerkesztő Úr
végigülte a korábbi képviselő-testületi ülést, lehet onnan hallott a hely nevéről, bízzunk ebben és csak ezért írtak
róla. Talán főszerkesztőként mérlegelnie kellett volna, hogyha van egy intézmény, amely vitában áll az
Önkormányzattal, akkor nem biztos, hogy első körben azt kellene bemutatni a kerületi nyilvánosság számára. Ez
egy személyes véleményem volt. Van egy bizottsági döntés, mely indokoltságát értem, de nem biztos, hogy
feltétlenül a legszabályszerűbb volt. Az is biztos, hogy ez a hely sem maxolta ki a törvényesség minden
kategóriáját. Akárhányszor a Tompa utcában jártam az elmúlt időszakban, neki folyamatosan kint voltak az
asztalai. Ha vendéglátóhelyekről és törvényekről van szó, akkor csak és kizárólag úgy fogunk mi tartósan rendet
tartani a vendéglátóhelyek bármilyen engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokban, ha szigorúan betartjuk a betűk
írását. Szerintem itt több ponton nem lett betartva a GASZTRO PALETTA Kft. részéről és más részről sem. Ez az
ügy annyira bonyolult és szövevényes és nem biztos, hogy a Képviselő-testület megítélésén fog ez tudni eldőlni.
A GASZTRO PALETTA Kft. nyugodtam mehet akár felsőbb jogkörökbe is, mert szerintem már annyira
szövevényes jogi ügy kezd ebből lenni, hogy én nem fogom tudni azt eldönteni, hogy ebben a vitában kinek volt
igaza. Akármennyire próbálom, a kft-nek és az Önkormányzatnak is van igazsága, mindenki hibázott ebben a
történetben és most nekünk kellene valami igazságot tenni. Szerintem nem ez a Képviselőt-testület a feljogosult.
Reiner Roland: A cikkhez annyit fűznék hozzá, hogy nyilvánvalóan senki nem utasította az újság főszerkesztőjét,
hogy ilyen cikket írjon. Akinek ezzel ellentétes tudása van, az kérem bizonyítsa. Ellenben, ha valaki rákeres arra,
hogy az elmúlt hónapokban a GASZTRO PALETTA Kft-ről születtek-e cikkek a ferencvárosi médián kívül, akkor
azt fogja találni, hogy igen. Ez lehetett az oka, hogy az újság bemutatta.
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Egy olyan kérdésem lenne, ami meghatározza ezt az egész napirendi pontot,
született-e döntés? Ha nem volt meg a bizottsági többség, akkor nem született érdemben döntés. Az SZMSZ-ünk
azt mondja, hogy a Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az SZMSZ-ünk feltételezi azt, hogy van egy döntés. A döntés
az az, amit a Képviselő-testület vagy a bizottság többsége megszavaz. Ha jól értem, akkor sem a 155/2020., sem
a 156/2020. számú bizottsági határozat nem kapott többséget. Magyarul jogi értelemben ennél a kettőnél nem
beszélhetünk döntésről. Ha viszont nincsen döntés, akkor a nem létező döntés ellen fellebbezést benyújtani, az
egy nem létező dolog. De, ha azt mondjuk, hogy ez a két határozat elfogadható döntésnek, ami ellen fellebbezést
lehet benyújtani, akkor az lenne a kérdésem, hogy a Képviselő-testületnek a fellebbezés elbírálása során milyen
jogköre van? Kasztrációs jogkörünk van? Vagy megsemmisítünk vagy jóváhagyunk? Vagy van megváltoztatási
jogkörünk is? Tehát mondhatja a Képviselő-testület azt, hogy szövegszerűen belenyúlok egy bizottsági
határozatba és azt fogom elfogadni?
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az én értelmezésemben a bizottsági elutasító döntésekből az következik egyszerűen,
hogy a bizottság nem adott közterület-használati hozzájárulást, elutasította a kérelmet. Ennek a felülvizsgálatát
kérte a cég. Itt nem hatósági ügyről van szó, hanem a közterület-használati rendelet szerinti felülvizsgálatról.
Csak azt mondja a közterület-használati rendelet, hogy ezt a felülvizsgálatot milyen határidőben kell, hogy
megtegye a Képviselő-testület. Úgy szól, hogyha a Képviselő-testület előtt 8 napon belül nyújtja be a
felülvizsgálati kérelmet, akkor a második rendes képviselő-testületi ülésen, ha 8 napon túl visszafele, akkor pedig
azon a képviselő-testületi ülésen kell elbírálni a felülvizsgálatot. Nem fejti ki a közterület-használati rendelet, hogy
a döntéshozó fórum konkrétan milyen döntéseket hozhat. Nyilvánvaló az, hogy vagy a Városgazdálkodási
Bizottság elutasító döntését, vagyis, hogy nem adott közterület-használati engedélyt jóváhagyja, helybenhagyja
vagy megváltoztatja és ő maga ad a felülvizsgálati jogkörében közterület-használati hozzájárulást.
Árva Péter: Értem Gyurákovics Andrea észrevételeit, kérdéseit, felvetéseit, de én nem jutottam el idáig.
Elkezdtem az elején olvasni ezt az előterjesztést és ott elakadtam, hogy az előterjesztés a jogszabályi
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rendelkezéseknek megfelel és hiányzik az aláírás. Én itt elakadtam. Nem tudom, hogy jogilag tárgyalhatjuk-e
ilyen formában. Az én csekély jogi képességeim szerint ezt nem tárgyalhatjuk, ha nincsen szignózva. A másik
dolog, ami fontos a vitában, hogy a mi rendeletünk egyértelműen úgy határoz, hogy visszamenőlegesen nem
adhatunk közterület-használati engedélyt. Nem nyitnám ki ezt a vitát, hogy ez jó-e így vagy nem. Korábban
külsős bizottsági tag voltam egy másik kerület hasonló bizottságában, az ottani rendelet adott erre jogi
lehetőséget, hiszen a beadás napjától lehetett visszamenőlegesen közterület-használati engedélyt adni,
szerintem ez a helyes eljárás. A mi rendeletünk nem ad erre lehetőséget. Jogilag a 163/3/2020. számú
előterjesztést nem tudom értelmezni, nem tudok szavazni róla, ellentétes a saját rendeletünkkel. Nagyon
egyszerű a helyzet: van az eredeti 163/2/2020. számú előterjesztés, melynek a végén van egy határozati
javaslat, azt gondolom, hogy erről tudunk szavazni.
Szilágyi Zsolt: Torzsa Sándorhoz szólnék, hogy a GASZTRO PALETTA Kft-n kívül én annyiban hibáztam, hogy
Bezerics Dánielnek szót adtam, nem lehetett volna. Elhittem neki, hogy ő az üzletvezető, de nem ő, hanem a
felesége vagy a lánya, nem tudom. Nem lehetett volna szót adni neki. Ez az egy, amiben hibáztunk, a többit ő
hibázott. Azzal kezdte, hogy rögtön támadta az Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat tehet arról, hogy neki
nincsen engedélye, mert ő benyújtotta, csak nem tudta az Önkormányzat bevenni, mert túl nagy volt a fájl és az
Önkormányzat erre nem volt képes. Ő nem nyújtotta be a Ráday u. 26-ba a kérelmét, egyáltalán, hanem a
Főépítész Úrhoz nyújtott be kérelmet, hogy a főépítész véleményezze városképileg, de az nem engedély. Utána
figyelmeztette a Hatósági Iroda, a Közterület-felügyelet és ő semmibe vette a Városgazdálkodási Bizottság
döntését. Mikor azt mondjuk neki, hogy semmi bajunk nincsen se vele, se az üzletével, hanem legyen jogkövető,
legközelebb benyújtja a kérelmét és akkor megadjuk neki. Ő ezzel nem foglalkozott. Azon a napon, a következő
napon és azóta folyamatosan kirakja az asztalait. Polgármester Asszony utólag, amikor már tudta, hogy nincsen
neki engedélye adott zöldség, gyümölcs, virág árusítására engedélyt. Ha most a GASZTRO PALETTA Kft. felé
jár, akkor se gyümölcsöt, se zöldséget, se virágot nem lát, de kolbászt annál többet, meg sonkát, sajtot és
mindenféle hústerméket, ami nem engedélyezett, hogy ott tartsa. Ha visszamenőleg megadjuk neki az engedélyt,
mert végre sikerült neki beadni júliusra, amit májusban kellett volna beadnia, akkor mi elengedjük neki azt a
büntetést, ami jár. Vagyis mi a precedens? Majd a többiek is ezt fogják csinálni, meg idejönnek innen-onnan
emberek, kipakolják a kis asztalukat és azt árulnak, amit akarnak, mert itt nem kell fizetni közterület-használati
díjat, mert utólag úgyis megkapja az engedélyt. Nem tudom, hogy a vendéglátós mit szólna ahhoz, hogyha
bemennének százan hozzá vacsorázni és azt mondanák, hogy nem fizetnek, majd valamikor jönnek és kifizetik a
számlát vagy megvárjuk, amíg a tulajdonos elengedi azt. Ez ugyanaz. Ne csodálkozzunk utána, ha a többi
vendéglátó egység is azt mondja utána, hogy minek fizessem be, az Önkormányzat visszamenőleg úgyis
megadja az engedélyt és majd elengedi a büntetést és újsághirdetést is kap. A kerületben több étteremről is írtak
gasztro újságokba, az miért nem került be?
Reiner Roland: Kitől kérdezi ezt? Nem látom az újság főszerkesztőjét.
Szilágyi Zsolt: Költői kérdés volt. Ön ismeri a Főszerkesztő Urat, én egyszer találkoztam vele.
Reiner Roland: Nem ismerem én sem.
Szilágyi Zsolt: Lehet különbségeket tenni, de akkor vagy mindenki vagy senki. Inkább azt pártolom, hogy vagy
senki. Azért vannak rendeleteink, azért van bizottság, hogy döntsön. Nem én döntöttem egy személyben, a
Városgazdálkodási Bizottság döntött. Az elutasítást megszavazta a bizottság úgy, hogy elutasítjuk a kérelmét.
Reiner Roland: Nem szavazta meg elnézést.
Szilágyi Zsolt: A fellebbezést elutasította a Városgazdálkodási Bizottság. Volt határozat róla, hogy elutasítottuk a
fellebbezést. Az eredetinél nem volt döntés, jogilag úgy van, elmondta az előbb az Aljegyző Úr, hogy olyan,
mintha azt döntöttük volna, hogy nem adunk neki engedélyt. Utána volt neki egy fellebbezése és azt mi
elutasítottuk. Két határozat született: az egyik által jogilag lett elutasítva, a másiknál nemcsak jogilag, de
szavazatilag is el lett utasítva. Mindenki gondolja át, van kormányhivatali kérelem benyújtva, hogy vizsgálják meg
a GASZTRO PALETTA Kft. ügyét, még onnan is fog érkezni egy állásfoglalás.
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Takács Máriusz: Oldalvágány 63 másodpercben. Vettem a fáradtságot felhívtam a Főszerkesztő Urat,
megkérdeztem, hogy miért van a GASZTRO PALETTA Kft-ről cikk az újságban, azt válaszolta, hogy az újságban
van egy gasztro rovat, aminek Cserna-Szabó András jónevű újságíró az írója és ő első vendéglátóhelynek ezt
választotta ki. Más vendéglátóhelyekről is lesznek majd cikkek. Minden bizonnyal Önök is olvasták ezt az írást,
nem dicsérte meg nagyon Cserna-Szabó András a vendéglátóhelyet, erős négyesre értékelte azt az én
olvasatomban ez a cikk. Nincsen benne szó az Önkormányzattal folytatott vitahelyzetről. Nem szerencsés, hogy
az újság ebben a helyzetben éppen erről ír, ezt nem vitatom, szerencsésebb lett volna az első számban mással
foglalkozni, de nem érzem azt, hogy ebben a témában ez komoly fegyvertény lenne vagy ehhez kapcsolódna.
Gyurákovics Andrea: Annyit a képviselők, mindannyiunk védelmére, hogy ez az előterjesztői kiegészítés ez
nem állt rendelkezésünkre akkor, mint az eredeti előterjesztést, ezt most a képviselő-testületi ülés előtt kaptuk
meg kiosztással. Itt próbáljuk értelmezni, ezért van ennyi kérdés, erre nem volt sok időnk. Még tegnap bizottsági
ülésen erről a kiegészítésről én nem tudtam. Kérdezném Torzsa Sándortól nem kinyitva a vitát újból, de hol
hibázott a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda? Azt mondta, hogy az Önkormányzat hibázott. Az
előterjesztésben benne van, hogy a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda miket tett: június 18-án tájékoztatta az
iroda a kérelmezőt, június 29-én megint tájékoztatta, a Közterület-felügyelet augusztus 25-én tájékoztatta a
kérelmezőt. Ezzel van tele az előterjesztés, hogy folyamatosan próbálták a kérelmező tudtára adni, hogy nem
időben adta be és ami beadott azt hiány pótoljon. Folyamatos volt az egyeztetés vele. Határozottan
visszautasítom, hogy az Önkormányzatnál a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vagy a Közterület-felügyelet
hibázott volna, vagy bárki. A Városgazdálkodási Bizottság nevében is engedje meg, hogy visszautasítsam.
Mindamellett Ön nem tagja a bizottságnak, de ilyen esetekben lehet érdemes lenne eljönnie és meghallgatnia
azt, hogy ott érdemi vita folyt erről pro és kontra. A végén mégiscsak egységes álláspontra jutott a szakbizottság,
hiszen Ön mindig erre hivatkozik. Ez egy szakbizottsági döntés volt, amit megvizsgált minden oldalról és hozott
egy határozatot. Ezt a határozatot most visszamenőleges hatállyal valaki visszavonta – Árva Képviselő Úrnak
jelzem, hogy a kérdőjelet én is odatettem a jogszabályi rendelkezéshez és a szignó hiányához -, nem tudjuk,
hogy mi történt. Számomra az eredeti előterjesztés létezik, vagyis az „A” határozati javaslat.
Torzsa Sándor: Takács Máriusznak mondanám, hogy én is hiszek a véletlenekben. Az újságcikk margójára még
egy gondolat: a választást vesztett politikusok 90%-a nem azért veszti el a választást, mert szörnyű dolgot
követett el, hanem az esetek döntő többségében azért, mert olyan látszat alakult ki körülötte, mintha szörnyű
dolgot követett volna el. Van az a mondás, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Arra
hívtam fel a városvezetés figyelmét, hogy ez az újságcikk ezt a látszatot keltette. Semmi más következtetést nem
vontam le, ha nem érzik azt, hogy az újságcikk kellemetlen látszatot keltett, akkor azzal én nem tudok mit
kezdeni. Amit Gyurákovics Andrea úgy értelmezett, hogy én állítok, hogy jogszerűen járt el, nem jogszerűen járt
el, ezeket nem tudom eldönteni. Vannak olyan érzéseim, sejtéseim, mintha lennének olyan részek, amik nem
klappolnak, ugyanúgy a vendéglátóhely és az Önkormányzat döntése körül és nem az iroda munkájára értettem.
Szeretném körbejárni. Ha jól értem itt az a helyzet alakult ki, hogy van ez a vendéglátó ipari egység, aki
hiányosan nyújtotta be a dokumentumait, ami a teraszengedélyhez kell. Először ezt elutasította a
Városgazdálkodási Bizottság, mert nem voltak meg a dokumentumok, formai okok. Kérdezek, aztán válaszolnak
rá. Hadd tegyem fel az összes kérdésemet! Ezt követően második körben hiányt pótolt a júliusi bizottsági ülésre,
minden dokumentuma megvolt neki és ennek fényében utasította el a bizottság a GASZTRO PALETTA Kft.
teraszhasználati kérelmét. Ha jól értem. Azt kérdezném még, hogy mi van a mi rendeletünkben? Ha valaki
beadta a papírokat, nincsen neki formai hibája, akkor a Városgazdálkodási Bizottság ad neki teraszhasználati
engedélyt vagy adhat? A kettő között nagy különbség van. Ha jól tudom 12 fajta papírt kell becsatolni egy ilyen
teraszhasználati kérelemhez, nem lehetne ezt kicsit racionalizálni és csak a felét ötöt becsatolni?
Reiner Roland: Kérem a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, hogy tegye egyértelművé ezt a folyamatot ebben
az esetben.
Dr. Solt Péter: Nem jól érti Képviselő Úr, a Városgazdálkodási Bizottság elé csak akkor kerülhet döntésre, ha
minden szükséges melléklettel fel van szerelve a kérelem és alkalmas az elbírálásra. Amíg nem volt az összes
hiánypótlás teljesítve, addig nem került a bizottság elé felterjesztésre. Akkor döntött először a bizottság, amikor
már rendben volt az engedély kérelem. A rendelet szerint a Városgazdálkodási Bizottság dönthet és nem köteles
megadni a szabályszerűen felszerelt engedély kérelmekre az engedélyt. Ennek az az oka, hogy tulajdonosi
jogkörében jár el az Önkormányzat, semmilyen kötelezettsége nincsen arra, hogy tulajdonosként bárkinek is
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rendelkezésre bocsássa a területét. A Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozik a pozitív és a negatív
döntés is. Semmilyen megkötés nincsen ezzel kapcsolatban a rendeletben. Semmi mást nem teszünk, mint a
jogszabályok szerint járunk el. Lehet azon gondolkodni, hogy lehetne ezt a folyamatot picit egyszerűsíteni,
racionalizálni. Ennek a vitának lehet helye nem konkrét ügyben, hanem általában az engedélyek kapcsán. Ez
megér egy hosszabb beszélgetést. Álláspontom szerintem nem lesz lényegesen kevesebb a benyújtandó
mellékletek száma. Elképzelhető, hogy lehet majd csökkenteni.
Takács Zoltán: Kaptunk arra a kérdésre választ, hogy a 163/3/2020. számú előterjesztés, ami a kiegészítő
előterjesztést tartalmazza, amit ma kaptunk meg, ez jogilag helytálló-e vagy sem? Voltak képviselők, hogy
szerintük ez milyen, nekem is vannak sejtéseim, de én nem a saját és a többi képviselő sejtésében, hanem a
jogot szeretném megkérdezni, hogy ez egyáltalán szabályos-e? Figyelembe vehetjük? Alapvetően befolyásolja a
döntést, hogy melyik az az előterjesztés, amiről most egyáltalán vitázunk.
Gyurákovics Andrea: Takács Zoltán segítségére annyival tudok lenni, hogy a „B” határozati javaslat alapján
112.000 forint, amit fizet terasz díjat, a kirótt bírság az 750.000 forint. Nem befizetett, egyenlőre kirótt bírság.
Jelzem a kettő közötti különbözetet. Ez az előterjesztés a GASZTRO PALETTA Kft-ről szól, ne kezdjük el a
terasz pályázat elvi síkjára elvinni, hogy mennyi papírt és hogyan kell beadni. Ennek nem itt van a helye! Torzsa
képviselő úrnak mondtam már el, hogy annak, aki először adja be, beadja a papírokat, a következő évben már
egy oldalt kell csak kitöltenie, ettől egyszerűbben nem lehet. Ne kezdjük el ezt a vitát! Tessék eljönni a
Városgazdálkodási Bizottság ülésére és ott erről, mint szakbizottságon el tudunk beszélgetni, de most végre
haladjunk és szavazzunk ebben a napirendi pontban! Van Takács Zoltánnak egy kérdése, amire várjuk a választ.
Azért próbáltam húzni az időt, hogy ki lehessen gondolni a választ. Szavazzunk és haladjunk!
Torzsa Sándor: Nem tudom minek köszönhetem a Fidesz kitüntetett figyelmét, ami a személyemre irányul ezen
a képviselő-testületi ülésen, nagyon jól esik. Ahhoz, hogy döntést tudjak hozni, én tudom megfogalmazni a
döntéseket és pontosan tudja azt Képviselő Asszony, hogy nekem nem a szakterületem ez a terület. Nehezebb
helyzetben vagyok, mint azok, akik ebben a bizottságban vannak, de ezt a döntést nekem kell most meghoznom,
mert ez nem a terasz engedélyről szól, hanem egy fellebbezésről szól. Ahhoz, hogy dönteni tudjak meg kell
értenem, hogy mi történt itt! Ott tartunk, hogy a Városgazdálkodási Bizottság elutasította ezt a kérelmet. Indokkal
kell vagy indoklási kötelezettsége sincsen? Mondhatja azt, hogy csak, mert nem és pont, mert muskátlikat akarok
oda tenni, meg különben is azt szeretném, hogy a kutyák ott sétálgassanak. Van indoklási kötelezettsége? Ha a
fellebbezésnek mi helyt adunk, akkor mi fog történni? Mi történik a bírságokkal? Kell-e neki közterület-használati
engedélyt fizetni? Lehetséges-e utólag adni közterület-használati engedélyt? A közterület foglalási engedélyt és a
750.000 forintos bírságot is be kell fizetnie? Az lenne a legjobb, akkor megadjuk neki! Milyen opciók vannak?
Reiner Roland: Kérném a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, hogy adja meg a válaszokat! A képviselőket
pedig türelemre intem, volt már korábban is olyan napirendi pont, melynek a harmadában Gyurákovics Andrea
beszélt, adjuk meg a tisztelet! Vannak más témák, amikben más képviselőnek van szüksége arra, hogy minden
információt megkapjon!
Dr. Solt Péter: A jogi értelmezést gondolom az aljegyzők fogják megtenni. Én a ténybeli dolgokra tudok
válaszolni. Ebben az esetben nem az történt, hogy a Városgazdálkodási Bizottság elutasította a döntést, az
történt, hogy nem kapta meg egyik határozati javaslat sem a többséget. Mind a két határozati javaslat
megszavazásra került. Az is, ami elutasította volna a közterület-használati engedély iránti kérelmet és az is
szavazásra került, ami megadta volna. Egyik határozati javaslat sem kapta meg a többséget, érvényes határozat
nem született ezen a bizottsági ülésen. Ebből az következik, hogy ha valakinek nincsen közterület-használatot
megengedő határozata, akkor nem használhatja a közterületet. Ő felülvizsgálattal élt a döntés ellen. A mai
napirendi pont kapcsán arról tárgyal a Képviselő-testület, hogy ennek a felülvizsgálatnak helyt ad vagy nem ad
helyt. Azt a döntést, amely arról szólt, hogy nem kapott többséget, azt felülvizsgálja vagy sem. Nem volt elutasító
döntés, nem született érvényes határozat. Ez a pontos kronológiája ennek az ügynek.
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Azért kértem szót ügyrendben, mert megszólított Alpolgármester Úr és
megkövetem, ha túl keményen fogalmaztam és valamelyik érzékenyebb lelkű képviselőtársam megsértettem,
akkor most kérek elnézést.
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Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Takács Zoltán kérdésére és Árva Péter korábbi gondolkodására visszatérve az
álláspontom az, hogy Árva Péternek igaza van. A jelenlegi közterület-használati rendeletünk visszamenőleg
közterület-használati hozzájárulást nem ismer, ezért nem lehet visszamenőleg a közterület-használathoz
hozzájárulni.
Szilágyi Zsolt: Vártam a Városüzemeltetési és Felújítási Irodától, de valószínű elfelejtődött megemlíteni azt,
hogy az nem elég, hogy van egy határozat valamiről. Mondjuk, hogyha engedélyezünk egy teraszengedélyt, a
bizottság hoz egy határozatot, az még nem jelenti alapból, hogy neki van engedélye. Ahogyan a szerződést
aláírja, attól kezdve lép hatályba, ez nem történt meg. Hozhatunk határozatot, amíg nem írja alá se a bérlő, se a
bérbeadó, addig neki nincsen teraszengedélye, vagyis nem használhatja a területet.
Torzsa Sándor: Elnézést kérek a képviselőtársaktól, ne vegyék ezt obstrukciónak, számomra itt most derült fény
érdekes dolgokra, hogyha jól értem nincs is határozata a Városgazdálkodási Bizottságnak, ha jól értem. Mi ellen
is történt pontosan a fellebbezés? Ha nem hozott sem elutasító, sem engedélyező határozatot, akkor mi ellen van
a fellebbezés? Mi mit tudunk tenni ebben a helyzetben? Mit fellebbezett meg? Azt, hogy a bizottság nem hozott
határozatot? Mi a határozat, ami ellen a fellebbezés van? Mi a helyzet státusza?
Dr. Solt Péter: Közterület-használati rendeletünk 4.§ (12) bekezdése foglalkozik a felülvizsgálati kérelemmel
közterület-használati ügyekben. Ez a rendelkezés úgy szól, hogy a bizottság döntése ellen élhet felülvizsgálattal.
Ez valóban jogi értelmezés kérdése, hogy döntésnek minősül-e, hogyha nem hoz érdemi határozatot. Próbáltuk
értelmezni jogilag és arra jutottunk, hogy egyértelműbb lenne, ha a rendelet úgy szólna, hogy a határozat ellen
élhet felülvizsgálati kérelemmel. Nem így szól, a contrario úgy kell értelmezni, hogy döntésnek kell azt is venni,
amikor nem hoz határozatot. Ez is egy döntés, hiszen szavazás eredményeként született. Valószínűleg az volt a
jogalkotó szándéka, hogy lehetővé tegye, hogy a kérelmező valamilyen jogorvoslattal bírjon az ellen, hogyha nem
adják meg neki a közterület-használati engedélyt. Ez a felülvizsgálatnak az értelme. Nem határozat ellen él,
hanem a döntés ellen. Lehet ezt máshogyan is értelmezni, de mi a Jegyzői Irodával együtt így értelmeztük. Arról
szól a kérdés, hogy a Képviselő-testületnek egyáltalán döntenie kell-e erről a felülvizsgálati kérelemről. Azért
került már szeptemberben is a Képviselő-testület elé, mert úgy értelmeztük, hogy a Képviselő-testületnek döntési
jogköre van ebben a kérdésben.
Torzsa Sándor: Ez a történet, úgy, hogy a Városgazdálkodási Bizottságon nem született határozat, nem kellett
volna oda újra visszakerülnie? Nem. Köszönöm.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 163/2/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
543/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GASZTRO
PALETTA Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Bezerédi út 19.) felülvizsgálati kérelmének nem ad helyt, és helyben
hagyja a Városgazdálkodási Bizottságnak a VB 155/2020. (VII.29.) számú és a VB 156/2020. (VII.29.) számú
határozati javaslatokat elutasító döntéseit.
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 5 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea

távol
tartózkodott
igen
igen
tartózkodott
távol
igen
tartózkodott
igen
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Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
távol
igen
igen
tartózkodott
igen
tartózkodott
igen

11./ Alapító okiratok módosítása
179/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Gyurákovics Andrea: Most van az a pillanat, hogy megkövetem Torzsa Sándor, hiszen az előbb annyit
kérdezett, nem értettük, hogy miért. Ennél a napirendi pontnál már megértem miért kérdez ennyit, hiszen ezek az
alapító okirat módosítások szeptemberben is voltak előttünk. Az előző képviselő-testületi ülésen elénk
beterjesztett alapító okiratok idézek az előterjesztésből: „A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott „Változásbejelentés – Önkormányzati költségvetési
szerv” tárgyú kérelmet követően az Igazgatóság a fenti jogszabályokra hivatkozva Önkormányzatunkat
hiánypótlásra szólította fel.” Igaza van Torzsa Sándornak abban, hogy valóban sokat kell kérdezni, jót kell
kérdezni. Ez a kettő nem mindig jár párban, de ebben az esetben lehet, hogy jól jött volna ez és akkor az 1
hónappal ezelőtti döntéseket nem kell lemódosítani.
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből.
Szilágyi Imre: Ez technikai módosítás lenne. A hatályosulás dátumát nem megfelelően írtuk be az alapító
okiratba, amit megkifogásolt a Magyar Államkincstár, ebből fakadóan vissza kellett hozni a Képviselő-testület elé.
Adminisztrációs hibát követtünk el.
Gyurákovics Andrea: Nem Önöket szerettem volna minősíteni, távol álljon tőlem, hanem arra próbáltam
kihegyezni a dolgot, hogy sokszor és sokat kérdezünk mi képviselők. Lehet, hogy mi is hibáztunk, ezeket nekünk
is észre kellett volna vennünk, hiszen azért ülünk itt. Nem mindent az irodának és az irodavezetőknek kell
figyelni, hiszen ők is emberből vannak, ők is hibázhatnak. Ha bárki félreértené, nem Önöknek szólt ez a kis
felhívás.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 179/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
544/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
475/2020.(IX.10.) és 476/2020.(IX.10.) számú határozatait visszavonja.
Határidő: 2020.10.08.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János

távol
igen
igen
igen
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Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 179/2020. számú előterjesztés 1. normatív határozati javaslatáról.
545/2020. (X.8.) sz.

Normatív határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: M/509075/2020/2.
Módosító okirat
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. június 9. napján kiadott, E/509075/2020/1. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 545/2020. (X.8.) számú határozatára figyelemmel – a
következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.2telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Dési Huber István Művelődési Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.

2

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday utca 18.

3

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény - Raktár

1094 Budapest, Liliom utca 8. fszt. I/TB3.

4

Mester Galéria és Közösségi Tér

1095 Budapest, Mester utca 5.

5

József Attila Emlékhely

1095 Budapest, Gát utca 3.

6

József Attila - Lakótelepi Közösségi Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt.

7

KultúrOsztag

1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375.

8

Művészeti inkubátorház

1097 apest, Vágóhíd utca 31-33. fszt.

2.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján nevezi ki pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre,
munkaviszonyban.
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint
Baranyi Krisztina
polgármester
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

(13 igen, egyhangú)

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 179/2020. számú előterjesztés 2. normatív határozati javaslatáról.
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546/2020. (X.8.) sz.
Normatív határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: M/838267/2020/1.
Módosító okirat
A Ferencvárosi Pinceszínház a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2017. szeptember 07. napján kiadott, E/Pinceszínház/2017/H számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 546/2020. (X.8.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1.Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Baranyi Krisztina
polgármester
(13 igen, egyhangú)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
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Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 179/2020. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
547/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri
Polgármester Asszonyt a 179/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő
módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen

12./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére
185/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterületfelügyelet igazgatója
Torzsa Sándor képviselő visszajött az ülésterembe.
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az
előterjesztés arról szól, hogy az a szoftver, ami több, mint 10 éve működik a Közterület-felügyeletnél az kezd
elavulni. Ahogyan fejlődnek a kamerák és ahogyan egyre több kamerát telepítünk - mind a Rendőrség kérésére,
mind az önkormányzati képviselők kérésére – ez a szoftver lassan nem bírja el. Amiről korábban döntés volt, a
10 darab kameráról azt még elbírja, de többet már nem. Van egy olyan törvény, hogy x kamera figyelésére
kellenek emberek. A létszámot kell lassan növelni. Egy új szoftverrel, ami már analitikát is tud, ezzel a
létszámmal el lehet végezni, ami most van, nem szükséges emberállományt fejleszteni, nem is férnének el sehol
sem. Az analitikában sokkal több dolgot be lehet állítani, amit feldob a gép és sokkal jobban megelőzhető a
bűnelkövetés és az elfogás sokkal gyorsabbá válik. Ez a szoftverfrissítés már nagyon rászorul a rendszerre,
beletartoznak a szerverek és az átjátszók is. Ahogyan egy 10 éves számítógéppel nem tudunk mit kezdeni,
lassan ez is afelé halad.
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
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Torzsa Sándor: Pont két hete járt a Demokraták Frakciója Igazgató Úrnál, ahol lehetőséget kaptunk arra, hogy
megismerjük a valóságban hogyan néz ez ki. Amit Szilágyi képviselő úr elmondott azt meg tudom erősíteni, hogy
eléggé professzionális és szakszerű munka folyik. Az, hogy a számítógépek elavultak, azt én is láttam ott
jártamkor. A kameraképek nagy kapacitást igényelnek, amikor átkattintottak az egyik kameraképről a másikra ott
belassult a számítógép. Szükséges a fejlesztés, jó szívvel tudom ezt támogatni. Remélem, hogy még több
törvénybe ütköző cselekményt tudnak megakadályozni a kamerák.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 185/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
548/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az alábbi három helyszínen a térfelügyeleti kamerák telepítését jóváhagyja:
1. Budapest IX. kerület, Üllői út – Csárdás köz
2. Budapest IX. kerület, Dési Huber utca – Üllői út kereszteződése
3. Budapest IX. kerület, Soroksári út – Földváry utca
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ a 185/2020 számú előterjesztés 1-5. pontjában foglalt fejlesztések megvalósítását jóváhagyja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet a 185/2020 számú előterjesztés 1-5. pontjában
foglalt fejlesztések megvalósítására tartalmazza a szükséges összeget.
Határidő: az önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő módosítása
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
4./ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési fedezet biztosítását követően a 185/2020 számú előterjesztés 15. pontjában foglalt fejlesztések megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.
Határidő: a költségvetési fedezet biztosítását követő 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, egyhangú)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
távol
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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13./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú
épületekben
135/2020., 135/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok
Reiner Roland: Jelezném, hogy ehhez Baranyi Krisztina polgármester módosító javaslatot fűzött, amit a
135/2/2020. számú előterjesztéssel kaptak meg, ez a beleegyezés kérdése, amiről bizottsági ülésen is volt már
szó, ha jól tudom.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testületnek, a bizottság a Polgármester Asszony kiegészítő javaslatát
elutasította. Röviden ismertetném a lényegét: az előterjesztés azt a cél szolgálja, hogy mi a tulajdonunkban élő
önkormányzati bérlők beleszólhassanak abba, hogy a kamerarendszer figyeli-e őket vagy nem. Ez jogilag a
tulajdonos kompetenciája. Polgármester Asszony előterjesztésének az a célja, hogy a lakók beleszólhassanak
ebbe, ezt az előterjesztést a bizottság nem támogatta.
Reiner Roland: Így van, arról szólna Polgármester Asszony módosító javaslata, hogy beleegyezés nélkül ne
lehessen őket megfigyelni.
Szilágyi Zsolt: Ez egy nagyon rossz megfogalmazás. Senkit nem figyelnek meg. Közös területeket figyelnek
meg: kapu, lift, postaláda, pincelejáró. Nem a lakásokat és nem az embereket figyelik meg. Ez a rendszer
tesztelve volt ingyenesen egy hétig. Ez egy felhős rendszer, ami sokkal praktikusabb. Eddig az történt, hogyha
valaki jelezte, hogy történt valami a lépcsőházban, akkor kiment a Multi Alarm Zrt., kimentette, 15.000 forint+áfa
kiszállási díjért óránként. Egy vagy két hét eltelt, mire ezt valaki észrevette és jelentette. A felhős rendszerben
van egy analitika, hogyha beállítják azt, hogy valaki 5 percnél tovább tartózkodik egy helyben, vagy feszeng vagy
olyan mozgásokat tesz, ahogyan Igazgató Úr mondja „lődörgő program”, ezt feldobja rögtön a figyelőnek. A
tesztüzem alatt megmentettek egy emberéletet. Lejött a lakásból, összeesett a lépcsőházba, feldobta a rendszer,
kimentek, megmentették. Túllőtte magát egy új droggal a személy, de mivel kiderült, hogy belőtte magát és ezért
halt meg majdnem, ezért valószínűsíthető volt, hogy abban a házban van egy díler is. A Rendőrségnek 30 perc
alatt sikerült felkutatnia és elkapnia a dílert. A társasházi törvény alapján tulajdonrész szerint lehet dönteni az ott
lakónak, kinek mennyi tulajdonrésze van. Ott senkinek nincsen tulajdonrésze, egyedül az Önkormányzatnak van,
100%-os tulajdonrésze. Egyénre nem lehet lebontani, mert akkor nem törvényesen járunk el. Úgy szól a
társasházi törvény, hogy tulajdonrész. Csak az Önkormányzatnak van 100%-ban, ezért csak az Önkormányzat
dönthet arról, hogy lesz kamera vagy nem lesz kamera. Polgármester Asszony módosítóját azért nem fogadtam
be, mert teljesen ellentmond a társasházi törvénynek. Ez az új rendszer, ami sokkal fejlettebb és sokkal jobb még
olyanra is be van állítva, hogyha elhomályosítják a kamerát, mert valamit akarnak csinálni, akkor rögtön jelzi a
figyelőknek és ki tudnak menni a helyszínre. Semmivel nem kerül többe, mint az elavultabb rendszer.
Reiner Roland: Ha jól tudom a törvény a tulajdonos jogává teszi azt, hogy döntsön, de egyéb szempontokat,
mint pl. az ott lakók bevonását nem tiltja. Önmagában azt, hogy ezt a lehetőséget megteremtsük nem tiltja
semmi, de ettől függetlenül lehet így dönteni, de a törvényi hivatkozás nem feltétlenül a legjobb.
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe.
Takács Zoltán: Az én körzetemben viszonylag sok olyan társasház van, ahol vagy van kamera vagy lennie kéne.
Nem a saját fejemből pattant ki, hanem az ott élők szeretnék azt, hogy minél több ilyen kamera lenne. Úgy
gondolják, hogy ezzel az ő jogaik nem csorbulnak. A bejárati ajtó és a beengedő rendszert nem teszik tönkre,
erre a kamerarendszer kiépítése egyfajta garancia lehet. Utólag visszanézhető, hogyha valakinél valami betörés
volt, akkor megnézhető, hogy kik is jöttek be a házba. Pont ezért viszonylag sokan vannak, akik azért fordultak
hozzám, hogy szeretnék, ha az ő társasházukban lenne kamera. A személyiségi jogokat figyelembe kell venni,
de ez a rendszer nem az ott lakók ellen, hanem az ott lakókért van, ezt az ott lakók is így gondolják.
Torzsa Sándor: Nehéz helyzetben vagyok, mert Polgármester Asszonyhoz lenne kérdésem, aki a módosító
indítvány előterjesztője. Hátha tudnak Önök nekem segíteni. A módosító javaslatnak van-e törvényességi oka?
Adatkezelési törvény vagy bármi? Nincsen, rendben. Ha ez a módosító javaslat megkapja a Képviselő-testület
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többségét, akkor hogyha egy bérlő nem járul hozzá a hozzájárulási nyilatkozathoz, akkor onnantól kezdve ott
nem lehet kiépíteni a kamerarendszert? Jól értem ezt a módosító javaslatot?
Reiner Roland: Nem. 50%+1 főhöz köti.
Torzsa Sándor: Akkor, amit Alpolgármester Úr elmondott gondolom Polgármester Asszony nevében, hogy a
személyiségi jogoknak érvényesülni kell. Így nem érvényesül. Ha 49% tiltakozna és 51% azt mondja, hogy
mehet, akkor pont nem érvényesül. Így ez a megoldás számomra nem megnyugtató. Ami a szándék mögött van,
a személyiségi jogok figyelembe vétele, az üdvözölendő dolog, de így elnézést, de nem tudom, hogy ez egy jó
irány-e.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 135/2/2020. számú módosító javaslatról.
549/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ 135/2020. számú, valamint a 135/2/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati
tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával „felhő alapú”
rögzítési technológia használata mellett. Az egyes önkormányzati tulajdonú épületek területén a kameratelepítés
feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét
eggyel meghaladó számú bérlő beleegyezik. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő „lépcsőházi megfigyelő rendszer
kiépítés” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról az alábbi
önkormányzati tulajdonú épületekben:
1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5.
2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25.
3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B.
4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8.
5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66.
2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések
szankcionálása érdekében - az adatvédelmi előírások figyelembevételével - gondoskodjon a szükséges
„eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok
tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.”
(4 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
nem
nem
távol
nem
tartózkodott
nem
távol
nem
távol
nem
igen
nem
igen
nem
nem
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Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 135/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
550/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy,
1./ 135/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében
egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával „felhő alapú” rögzítési technológia használata
mellett. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020.
évi költségvetésében szereplő „lépcsőházi megfigyelő rendszer kiépítés” költségvetési soron szereplő előirányzat
terhére gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekben:
1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5.
2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25.
3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B.
4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8.
5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések
szankcionálása érdekében - az adatvédelmi előírások figyelembevételével - gondoskodjon a szükséges
„eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok
tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit Főjegyző
(14 igen, egyhangú)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

14./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére
186/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő
Takács Máriusz: A Kvassay Jenő Baráti Kör azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy Vízügyi
nagyjainknak Kvassay Jenőnek és Sajó Elemérnek szeretnének régóta szobrot állíttatni, ehhez kérik a mi
elméleti támogatásunkat. Mit ad Isten a régi VITUKI területén a Kvassay zsilip közelében folyó beruházással lesz
is egy szoborpark. Ott szeretnék elérni a szoborállítást, ehhez kérik a Képviselő-testület támogatását.
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Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 186/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
551/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármester Asszonyt a Képviselő-testület nevében Támogató Nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör
részére Kvassay Jenő és Sajó Elemér emlékhely létesítésére.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(14 igen, egyhangú)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen

15./ Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére
187/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő
Csóti Zsombor tanácsnok
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 187/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
552/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elindítja az okos utcatábla programját, és felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy kezdje meg a 187/2020. sz.
előterjesztés alapján a megvalósítást.
Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri Polgármester Asszonyt, gondoskodjon arról, hogy az okos utcatáblák tervezéséhez, legyártásához,
valamint a grafikai és a webhely fejlesztési költségekhez, valamint a tartalom előállításához és felhelyezéséhez
szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álljon.
Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
76

(11 igen, 3 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
tartózkodott
igen
távol
tartózkodott
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

Reiner Roland: Folytatjuk a két előterjesztéssel, amit a Képviselő-testület napirendre felvett.
18./ Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére
183/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Csóti Zsombor tanácsnok
Csóti Zsombor: Az előterjesztés célja az, hogy a metrófelújítás miatti Üllői úti forgalmi helyzet, ami nem segíti a
biciklis közlekedést, de a Főváros, az új városvezetés komoly erőfeszítéseket és próbálkozásokat tett, hogy a
kerékpárral közlekedő honfitársaink is tudják ezt a közlekedési formát is használni. Az Üllői úton ideiglenes
kerékpár kialakítására tett kísérletet, nem tisztem minősíteni ezt, sikerült, ahogyan sikerült. Ráadásul
novembertől újabb pótló buszok tömeges megjelenésére számíthatunk a metrófelújítás folytatása miatt. Az
előterjesztés arról szólna, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Polgármester Asszony mérje fel és készítse elő egy
esetleges kerékpárút kialakításának lehetőségét egyrészt a járdán a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között
létesítsen a kerékpárosoknak egy biztonságos átjutást kialakító megoldást a Nagyvárad téren. Kiegészíteném az
előterjesztést annyival, hogy teljesen járjuk végig ezt a problémát ne csak a járdán való biztonságos kialakítására
történjen szakmai előkészítés, hanem vizsgáljuk meg, hogy adott esetben a közúton, az Üllői úton vagy
megosztva, vagy bármilyen verzióba, ami a közlekedést és a kerékpáros közlekedést szolgálja, arra milyen
megoldásokat tudunk kitalálni együttműködve a Fővárossal és a VIII. Kerülettel.
Árva Péter: Nagyon fontos előterjesztés. Jót vitatkoztunk rajta képviselőtársammal, mert én ebből az
előterjesztésből mást olvastam ki, mint az előterjesztés szándéka. Ezzel a szóbeli kiegészítéssel, ami elhangzott
támogathatónak tartom. A helyzet az, hogy a kerékpárút gyakorlatilag a Nagyvárad térig létezik járdán. Azt
gondoljuk közösen, hogy ez kb. a Korányi Sándor utcáig, jelenleg a Hugonnai Vilma térre keresztelt kis
terecskéig, erre emlékeznek az idősebbek, ott volt a Kun Béla szobor. Addig kb. el lehetne vezetni a kerékpárutat
a járdán. Onnantól nagyon sok problémát okoz, sokkal sűrűbben van beépítve, nagyon sok az egyetem, van két
buszmegálló, amelyik útba lenne a járdán és onnantól már más megoldásban kell gondolkodni. Úgy tudnám
elfogadni, hogy a határozati javaslat a következők szerint módosulna: támogatja az Üllői úton a járdán vagy az
úttesten kerékpár út kialakítását. Remélem az előterjesztő ezt a kiegészítést befogadja.
Zombory Miklós: Mint 30 évig tanár és 28 évig kerékpártúrákat vezetett „ifjú lélek” mondanám, hogy a járdára
való vezetése a kerékpárútnak mindenképpen dicséretes. Tegnapelőtt jöttem a Nyugati Pályaudvar felől a József
körúton a Boráros tér felé és ott nagyon jól látszik, hogy egyes szakaszokon nem lehet az úttesten a kerékpárutat
vezetni és felvitték a járdára, érdemes megnézni. Nem tudom kinek az ötlete, de tökéletes. Gyönyörűen fel van
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festve, jelölve van, büszke voltam az országra és a magyarokra, hogy ez megoldható. Rengeteget küszködtem,
voltunk Finnországban, Hollandiában, Olaszországban, még az akkori polgármester Gegesy polgármester urat is
elcsábítottuk. Nagyon sok országot bejártunk a gyerekekkel kerékpárral és tudom, hogy mekkora könnyebbség
annak, aki a gyerekeket irányítja vezeti, amikor a gyerekek a járdán mennek és nem az úttesten.
Torzsa Sándor: Köztudott, hogy a tömegközlekedés legnagyobb barátja vagyok. A legrosszabb megoldásnak
gondolom azt, amikor a buszsávokba van terelve a kerékpárút. A kerékpárosok extra nagy balesetveszélynek
vannak kitéve. Azok a buszsofőrök, akik 8-12 órában teljesítenek szolgálatot, azokkal a műszaki állapottal
rendelkező buszokkal, amelyek Budapesten vannak, nem túl könnyű kihívás a dugóban kerülgetni a
kerékpárosokat. Nagyon be is lassítja a tömegközlekedést, ezért nagyon jó szívvel tudom támogatni az
előterjesztést. Megszüntet egy konfliktust a tömegközlekedésben részt vevők és a kerékpárosok konfliktusát és
nem teremt újat ezen az utcaszakaszon, hiszen ezeken a járdákon gyakorlatilag nulla a gyalogos forgalom.
Örülök annak, hogy végül is úgy döntött a Képviselő-testület, hogy ezt napirendre tűzhetjük így 3 hónap után.
Jobb lett volna ezt előbb, amikor Csóti Képviselő Úr időben érzékelte a problémát, mert akkor már folyamatosan
biztonságban kerékpározhattak volna a kerékpárosok. Reméljük sikerült ezt időben orvosolni. Észrevettem egy
hiányosságot az előterjesztésben, ki van pontozva a határidő, kérem Csóti képviselő urat, hogy tegyen javaslatot
a határidőkre.
Reiner Roland: Ebben a késői órában nem szeretnék sokáig hozzászólni, de szerintem érdemes lenne a
józsefvárosi kollégákkal beszélni, hogy nekik mi a tapasztalatuk. Én, amit láttam azzal a biciklisávval
kapcsolatban, ami lehet, hogy szép megoldás, mert színesíti a járdát, de hogy azt sem a biciklisek, sem a
gyalogosok nem szeretik, ami a Nagykörúton kvázi megoldásként lett, abban én egészen biztos vagyok. Lehet,
hogy ennek az útszakasznak, amiről most van szó, annak kisebb a forgalma, ezért az ott esetleg megoldható. De
önmagában az, hogy a bicikliseket tegyük fel a járdásra, mert akkor nem az autósokkal lesz konfliktusuk, hanem
a gyalogosokkal, az nem egy jó irány.
Gyurákovics Andrea: Egészen a szóbeli kiegészítésig támogatható volt részemről az előterjesztés. Az eredeti
előterjesztés az volt, hogy az Üllői útnál járdára átvezetés. Most jött egy szóbeli előterjesztés, hogy vagy a
járdára vagy az útra, ha jól értem. Én, ezt, mint autós és kövezzenek meg, mert ez most nem trendi, most azt kell
mondani, hogy biciklizem, nem, én autózom. Tehát az Üllői úton elvenni egy sávot kerékpársávnak most, hogy
jön az ősz és a téli időszak, tudom, hogy ez tovább mutat és jövőre is lesz tavaszi, nyári időszak. Nem
támogatom, hogy elvegyenek egy teljes sávot, úgyis abból is buszsáv lesz, plusz még a kerékpárút. Azt mondja
az előterjesztés, hogy az Üllői úton igény van a kerékpáros közlekedés biztosítására, ez így van, de nem biztos,
hogy az úttesten! A járdára való kijelölést tudom támogatni, de azt, hogy beteszünk egy „vagy” szót és az útra
vagy az úttestre, azt nem. Javítson ki képviselőtársam, hogy nem jól értettem, szeretném ezt tisztázni.
Reiner Roland: Úgy látom nem kell attól félnie Gyurákovics Andreának, hogy a teremben autós elnyomott
kisebbség lenne.
Csóti Zsombor: Büszke vagyok magamra, hogy végig bírtam várni Képviselő Asszonyt. A „vagy” szó azért van
benne, mert Árva képviselő úr felvetése, hogy a Klinikáknál, a metrónál és a két buszmegállónál képződhet olyan
mennyiségű gyalogos időnként, ami lehetetlenné tenné ott a normális kerékpárral való közlekedést, a vagy szó
azért került bele, hogy ne lehessen kizárni azt, hogy ez az előterjesztés megvizsgálja a bicikli utat. Teljeskörűen
megvizsgálja minden szempontból a kerékpárral való eljutást a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között. Én sem
vagyok közlekedési mérnök, de lehet, hogy lehetne olyan szakaszok a gyalogosforgalom miatt, lehet, hogy 50
méteres távon letereli a bicikli utat, ha ki lehet alakítani. Nem értek hozzá, vélelmezem, illetve nem akarom
kizárni, a vagy szó ezért került bele, hogy keressünk rá megoldást bármilyen formában. Az egész előterjesztés
célja, hogy a kerékpárosok ne zavarják az autóforgalmat, mert az Üllői út keresztmetszete így is nagyon szűk.
Sőt a buszokkal még szűkebb lesz a következő években, de a kerékpárosok létjogosultságát egyikünk se
kérdőjelezi meg. A „vagy” szót teljesen jogosnak tartottam Árva képviselő úr felvetésében, ezért ezt
fenntartanám.
Zombory Miklós: Csatlakoznék Frakcióvezető Asszonyhoz, hogyha a „vagy” szó, ha benne marad, akkor nem
tudom támogatni. Az Üllői útnak van akkora forgalma, hogyha ott levisszük a kerékpárosokat az úttestre, akkor az
nem lesz biztonságos.
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Torzsa Sándor: Szeretnék beadni egy módosító javaslatot az előterjesztéshez: a járdára történő helyezés vagy,
ahol a járda forgalma indokolja az úttestre történő vezetést. Ez így pontosítja a helyzetet. Pl. ahol kijönnek a
metróból, nagyobb tömeg képződhet, nem biztos, hogy szerencsés beterelni a bicikli utat, ott lehet tényleg
biztonságosabb a gyalogosok szempontjából, hogyha az úttesten van. Ez a módosítás világossá teszi, hogy
melyek azok a forgalmi szituációk, amire mi elfogadhatónak gondolnánk, hogy azokon a 100-200 méteres
szakaszokon nem a járdán lenne a bicikli út.
Árva Péter: A probléma az előterjesztéssel és a járdára tereléssel az, hogy jelenleg már nem működik a Klinikák
metrómegálló. A Klinikák metrómegálló mind a két irányban jelentős várakozó tömeget, lökésszerűen leszálló
embereket jelent. A járda nem elég széles, hogy ezen a szakaszon ezt elviselje. Ugyanez igaz a különböző
SOTE egyetemi épületekre, amikor onnan egy hallgató tömeg kiáramlik, vagy reggelente az iskolákba menő
tömeg várakozik az épületek előtt, jönnek-mennek, nem alkalmas a járda szélessége arra, hogy ott vezessük a
bicikli utat. Ehhez képest az előterjesztésnek igenis érdeme az, hogy a Korányi Sándor utcáig, a VIII. kerületi
szakaszon ezt megoldja. Az egész, amiről most beszélgetünk, az az ideiglenes történet, hogy mi legyen a
metrópótlás alatt. Azt gondolom, hogy az előterjesztés így ezekekkel a kiegészítésekkel nagyon fontos
előterjesztés.
Zombory Miklós: Ha már csináljuk, akkor ez ne legyen ideiglenes, ez utána is fenn maradhat, ezzel a
kerékpárosokat védenénk. Ezt úgysem mi fogjuk megoldani, hanem a Budapest Közút, a Közútkezelő. Ha a
„vagy” szót elvesszük, ettől ők még mondhatják, hogy bizony azon a 30 méteren nem lehet, de ne mi adjuk meg
számukra ezt a kiskaput, hogy eleve megengedjük azt, hogy levisszük az úttestre.
Döme Zsuzsanna: Nem számítottam erre az előterjesztésre. Itt van előttem a Kerékpáros Klub műszaki
tanácsadójának a levele, amit szeptember 30-án kaptunk. Foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, próbáltuk ezt
minden irányból megvizsgálni. A kerékpárosok a lehető legrosszabb megoldásnak tartják, hogyha a gyalogosok
közé vannak terelve, ennek különböző okairól sokat beszéltek különböző biciklis szervezetek. A gyalogosok
nevében szintén nem annyira örülök. A műszaki indoklásból néhány dolog: a kétirányú kialakítás a szabály
ilyenkor. A gyalogos kerékpárút legkisebb megengedett szélessége 4,25 méter, rövidebb hosszon a beépítés
adottságai miatt 3,75 méterre ugyan csökkenthető, de itt ez sem megoldás. A kapukra, üzletekre is hivatkozik a
műszaki tanácsadó, az üzletekből kilépő gyalogosok is veszélyeztetnék a kerékpárosokat. A metrópótlás idejére
is kitér Molnár Berta, aki a levelet írta nekünk, az Üllői út szerepét részben át tudja venni a közelmúltban elkészült
Baross utcai kerékpársáv erre a pótlás idejére. Reményeiket fejezik ki, hogy további útvonalak is fejlesztésre
kerülnek, illetve elismeréssel adóznak a Bakáts tér kialakításánál megmaradó biciklis lehetőségekről. Szívesen
tovább küldöm mindenkinek a teljes levelet.
Csóti Zsombor: Köszönöm Alpolgármester Asszonynak, hogy egy hét alatt nem sikerült ezt a levelet hozzám,
mint az ezzel a szándékkal Önökhöz forduló képviselőnek eljuttatni. Továbbra is fent tartom, hogy ha nem is
beszélünk róla, a kerékpárosok és az autósok közötti feszültség és a város ránk eső részében kialakuló
konfliktusok velünk lesznek. Ez az előterjesztés azt célozza, hogy a Képviselő-testület adott eseten fel tudjon
készülni és több opcióból tudjon választani, hogyha a problémák eljutnak hozzánk, akkor a döntést
megalapozottan tudjuk meghozni. Legyünk azzal tisztában, hogy egyáltalán van-e arra lehetőség, hogy a
kerékpárosokat a járda felé tereljük vagy nincsen, vagy mindent a Fővárosra fogunk hagyni? A felelősség rajtunk
van, hogyha a ferencvárosiak fel szeretnének ülni a kerékpárjaikra, vagy be akarnak ülni az autóikba, akkor ezt
mindenki boldogan és biztosan meg tudja ezt tenni. Erre nekünk törekedni kell és mivel nincsenek közöttünk
többségben a közlekedésmérnökök, az információkat szakemberektől kell megszerezzük.
Torzsa Sándor: Nagy barátja vagyok a Kerékpáros Klubnak, hiszen annyira hasznos és koherens véleményeket
alakítanak ki, melyek mindig használhatóak. Pl. legutóbbi anyagukban arról írnak, hogy az egyik legnagyobb
probléma, hogy a biciklis infrastruktúra mögött, akik használják nem érzik a biztonságérzetet. Gondolom a
kerékpárosok nagyobb biztonságban érzik magukat 10 tonnás ikarus buszok között, mint egy üres járdán, ahol az
ég világon senki nem közlekedik. Gondolom én Kerékpár Klubos barátai Polgármester Asszonynak felmérték azt,
hogy konkrétan a Népliget mellett megy el, ahol egy teremtett lélek nem szokott közlekedni a járdákon. Az FTC
pálya mellett megy, ahol egy-egy sporteseményt kivéve, gyakorlatilag nulla a járda forgalma. A Ludovika mellett
kicsit nagyobb a forgalom, de nem számottevő. Ezekről a részekről beszélünk, amikor igazából kardinálisan a
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járdán menne a kerékpárút. Ahogyan Árva és Csóti képviselő urak is elmondták, ezekről a szakaszokról
beszélünk elsősorban.
Reiner Roland: Jelezném, hogy biciklisként, ha közlekedik arra, akkor most is a járdán kell közlekedni és nem jó.
Pedig valóban nincsen túl nagy gyalogos forgalom, viszont a gyalogosok nem gondolják, hogy ott biciklisek
közlekednek. Én mondjuk általában le szoktam menni az Üllői útra. A Nagyvárad tértől, ha megyünk ki a Fradi
pálya fele ott van kerékpárút.
Árva Péter: Nagyon sajnálom, hogy ez az előterjesztés nem került korábban elénk. Ez egy jó előterjesztés. Ha
kerékpárhálózatban gondolkodunk, itt a hálózat a lényeg, hogy honnan hova tudunk eljutni. Ha elővesszük az
éppen aktuális Budapest Kerékpárút térképét, akkor azt látjuk rajta, hogy a Ludovika előtt egy „alút” van vezetve
kék színnel Ludovika tér – Korányi Sándor utca – Illés utca – Baross utca, ahova szándékozza a Kerékpáros Klub
terelni a forgalmat. Pont az a szakasz, amelyben mindenannyian egyetértünk, hogy nagyon fontos lenne a dél
felől bejövő forgalmat biztonságosan átvezetni a Nagyvárad térre. Az, hogy utána ez az út mehet a járdán,
ideiglenesen mehet a járdán. Ebben is egyetértünk. A buszpótlásig mehet a járdán, utána ráterelném a helyére,
de erről vitatkozunk majd elég sokat. Ha valaki Kispestről jön a Baross utcát nem tudja máshogyan megtalálni,
mint ezen az útvonalon. Ez a gyűrű irányú átkötés pont ott van, ameddig egyetértünk, hogy lehet a kerékpárutat
vezetni a járdán. Termékenynek érzem a vitát, szerintem ez jó irány, ez a megoldás a kerékpárosokat segíti
ebben a nehéz helyzetben, amíg metrópótlás lesz. Ezzel a kompromisszumos „vagy” szó betoldásával, illetve az,
hogy a Kerényi útig történjen a járdán vezetés, mint kompromisszum, kevesen járunk ezen a szakaszon. Mi a
gyerekekkel járunk ott a játszótérre. Ez egy megoldás.
Reiner Roland: Megkérem Csóti Zsombort, hogy az eredeti határozati javaslathoz képest mondja el, hogy milyen
befogadott módosítókkal szavazzunk?
Csóti Zsombor: Az 1. pont így hangzana: támogatja az Üllői úton a járdán, indokolt esetben a közúton
kerékpárút kialakítását. A 2. és a 3. ponton nem kell módosítanunk.
Reiner Roland: Közben Aljegyző Úr jelezte, hogy az 1. és a 3. pont tekintetében a felelős nem biztos, hogy
értelmezhető, el lehetne hagyni. Felelős az csak a 2. pontba maradjon.
Csóti Zsombor: December 1-i dátumot szeretnék kérni.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 183/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
módosításokkal.
553/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ támogatja az Üllői úton a járdán, indokolt esetben a közúton kerékpárút kialakítását.
Határidő: 2020. december 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ a megvalósítás érdekében felkéri a polgármester asszonyt, hogy kezdjen egyeztetést a javaslatról, annak
megvalósításáról, annak megvalósításáról a nyolcadik kerülettel és a Fővárossal.
Határidő: 2020. december 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ támogatja az Üllői úti kerékpárút jobb és biztonságosabb elérése érdekében a kerékpárosok számára a
Nagyvárad téren való biztonságos szintbeli átkelés kialakítását.
Határidő: 2020. december 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 14 képviselő vett részt:

(11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
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Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
nem
igen
tartózkodott
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

19./ Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának önkormányzati középületre történő kihelyezésére
190/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok
Szilágyi Zsolt: Amikor beadtam ezt az előterjesztést, azóta történtek események. Jelezni szeretném, hogy a
Férfi Vízilabda Csapat már nem 19, hanem azóta 20 győzelemnél jár, ezzel kiegészíteném a méltatást. A
határozati javaslatot szeretném a következővel kiegészíteni: felkérem a Polgármester Asszonyt, hogy a
Ferencváros Torna Clubtól kérje meg a hivatalos zászló kihelyezésére az engedélyt.
Takács Krisztián: A velem szemben ülő képviselők valószínűleg nem tudnak róla, hogy nekem volt egy
előterjesztésem, ami az önkormányzati hivatal fellobogózását célozta meg. Ez az előterjesztés szerepelt az
október havi képviselő-testületi ülés meghívó tervezetén. Nem voltam tájékoztatva arról, hogy ez le fog kerülni és
sajnos meglepetéssel és komoly elkeseredéssel tapasztaltam meg, hogy ez így történt. Az előterjesztésem egyik
határozati pontja az hasonló volt ahhoz, ami Szilágyi Zsolt előterjesztésének a lényege: hogy a Fradi zászló – az
én megfogalmazásomban – bizonyos alkalmakkor kerüljön ki az Önkormányzat épületére. Csupán szerettem
volna, hogyha erről mindenki tud.
Árva Péter: Azt hittem hevesebb vita lesz erről az előterjesztésről. Nem támogatom ezt az előterjesztést.
Kérdezem Polgármester Urat, aki itt ül, hogy milyen alkalmakkor és hányszor volt kifüggesztve az Ön
polgármestersége alatt a Fradi zászló az Önkormányzaton?
Dr. Bácskai János: Alkalmakkor volt kifüggesztve, minden évben megünnepeltük az alapítás május 3-i
évfordulóját.
Árva Péter: Ez így is helyes. Alkalmanként ennek a zászlónak helye van ezen az épületen, de azt gondolom,
hogy állandó jelleggel ezt kifüggeszteni csacsiság. Nem véletlen, hogy az Ön polgármestersége alatt sem volt
állandó jelleggel kifüggesztve erre az épületre. Nem szokás ez semelyik országban. Éltem Barcelonában, nem
láttam ott a Barcelona színeit. Rákerestem a google.hu-n és nem láttam sem hasonlót, ezzel szemben
Barcelonában a Polgármesteri Hivatalon rendszeresen látunk politikai tartalmú zászlókat, látom a meleg zászlót,
látom a cigányzászlót. Vannak események, amikor érdemes kirakni ilyen zászlókat. Ha a Fradi egy jelentős
győzelmet arat, pl. most, teljesen indokolt kirakni valamennyi ideig. Amikor a Fradi alapítását ünnepeljük teljesen
egyértelmű és támogatom, hogy kikerüljön, de az, hogy ez állandó jelleggel kifüggesztésre kerüljön, ezt nem
tudom támogatni.
Gyurákovics Andrea: Késő is van. Van egy diszkrét bája annak, hogy az előző városvezetés ténykedése az
etalon ebben az esetben. Ezt érdekes hallgatni. Eddig mást hallottunk, hogy úgy nem, ahogyan a Fidesz. Ritka
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alkalmak egyike, amikor nem jutok szóhoz. Nem tiszteletlenségről beszéltem. Ha az előző érára tekintünk vissza,
ehhez hozzátartozik, hogy a Fradi és a Ferencváros között nem ilyen volt a viszony. Ennek most egy szimbolikája
van ebben a helyzetben, többféle aspektusból is meg lehet közelíteni, nem bántva senki jelenlévőt itt és nem
jelenlévőt sem. Azt gondolom, hogy ezt a szimbolikát aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Azok, akik
ferencvárosiak és fradisok, azok értik.
Reiner Roland: Az a javaslat, amit Takács Krisztián mondott az több alkalmat is megjelölt, amikor azt a zászlót,
mint szimbolikus eszközt lehet használni. Az az irány, hogyha már használjuk a zászlót, akkor használjuk több
esetben is, az az én politikai ízlésemnek mindenképpen jobban megfelel. Nem tudom, hogy arra van-e lehetőség,
hogyha már frakciótársak, akkor ezt a két javaslatot valamilyen formában összegyúrni. Ezt csak úgy kérdezem.
Szilágyi Zsolt ingatja a fejét. Értem. Egy próbát megért.
Takács Zoltán: Árva Péter figyelmét felhívnám a figyelmét, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az FC
Barcelona Egyesületet a Polgármesteri Hivatal épületében alapítottak. Ez egy elég sajátos egybeesés, hogy mi
abban az épületben tevékenykedünk, lehet, hogy ebben a teremben, ahol a Ferencváros Torna Club
megszületett. Ez picit más aspektusba helyezi a helyzetet. Mindamellett, hogy én is jobbnak találnám, ha
alkalmakként kerülne ki, de ennek ellenére támogatni fogom Szilágyi Zsolt előterjesztését.
Torzsa Sándor: Figyelve a vitát beadnék egy szóbeli módosító javaslatot, ami közös keresztmetszet lehet:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - itt jön a
módosítás –minden év május 3-án kihelyezi a Ferencváros Torna Club zászlóját. A többi változatlanul marad.
Reiner Roland: Elhangzott egy konkrét módosító javaslat, kérdezném az előterjesztőt, hogy befogadja-e vagy
szavazzunk róla?
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből.
Szilágyi Zsolt: Nem fogadom be.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 190/2020. számú előterjesztés módosító határozati javaslatáról.
554/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden év
május 3-án kihelyezi a Ferencváros Torna Club zászlaját a Bakáts tér 14. Ferencváros Önkormányzatának épület
homlokzatára a Nemzeti, Uniós és kerületi zászló mellé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés 3201. sor terhére gondoskodjon a zászló
beszerzéséről.”
(5 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos

távol
igen
igen
tartózkodott
távol
távol
nem
igen
tartózkodott
távol
tartózkodott
távol
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Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

nem
tartózkodott
igen
tartózkodott
igen
nem

Takács Krisztián (ÜGYREND): Az előterjesztés elkészítésekor utána jártam, a Fradi címere az egy jogvédett
szellemi termék, úgy tudom, hogy kötelessége az Önkormányzatnak hivatalosan engedélyt kérni.
Reiner Roland: Ez hangzott el szóbeli módosítóként.
Takács Krisztián: Elnézést kérek, tárgytalan.
Csóti Zsombor képviselő visszajött az ülésterembe.
Zombory Miklós: Helyi lakóként szólnék, körülnéztem és nem látok a Fradi megalakulás helyisége és a lakások
között kisebb távolságot senkinél, magyarul én lakom a legközelebb az Önkormányzathoz, illetve a Fradi
alapításának helyiségéhez. A Fradi ezt megérdemelte, megérdemli és szerintem a későbbiekben is meg fogja
érdemelni.
Csóti Zsombor: Azon gondolkozom, hogy segítene-e a vitában az, hogyha ezt a zászlót az emléktábla felett
elhelyeznénk külön zászlótartót és a Fradi zászlót oda külön a többitől elkülönítve raknánk ki állandóra.
Torzsa Sándor: Nehéz helyzetben vagyok, mert alapvetően támogatom azt, hogy a Fradi zászló kint legyen
alkalmakkor, amikor azt illik, azért tettem erre javaslatot, de egy olyan épületen, ahol ma már nem működik a
Fradi, ahol már nincsen semmiféle alegysége, nem lehet megtalálni, az, ha kiteszünk egy zászlót állandó
jelleggel, az megtévesztő. Ez egy Torna Club, nem a Ferencváros székhelye, ahol őt el lehet érni. Az, hogyha
van egy olyan jelzés, mint egy emléktábla, de ha olyan jelzés van kint, ami 365 napban arra utal, mintha ennek
az intézménynek szervezetileg is köze lenne Ferencvároshoz, az picit furcsa helyzetet teremt. Kérem ebben a
megfontolást Szilágyi Zsolttól, mert jó szívvel tudnám támogatni az előterjesztését, de az számomra furcsa, hogy
az államalapításkor miért nem árpádsávos zászlót teszünk ki? Akkor annak is kint kellene lenni az év 365
napjában. Miért nem tesszük ki a Babazászlót vagy Erdély zászlóját, vagy a Székely zászlót? Van egy csomó
zászlót, amit ki lehetne tenni, de ezeket is úgy érdemes, hogyha mindegyiket szezonszerűen tesszük ki.
Helyesnek gondolom Ferencváros Torna Club zászlaját kitenni azon épületre időnként, ahol megalakult a Fradi,
de az, hogy állandóra kint legyen, ezt gondoljuk végig! Szerintem nem életszerű eljárás. Az a folyamat fog
elindulni, hogy a Nép Felszabadítási Front kezdeményezni fogja, hogy legyen kint 365 napot a vörös zászló,
kezdeményezni fogják, hogy legyen kint a szivárványos zászló, a testvérvárosok zászlója és nem lesz vége,
gyakorlatilag egy zászló múzeummá alakulunk, ami nem egy jó irány. Van egy szimbolika, ami teljesen helyes,
hogy kint van és vannak olyan zászlók, amelyek teljesen helyes, ha alkalmanként kikerülnek. Azért, mert
mindennap van olyan ferencvárosi, aki meghalt, mégsem tesszük ki folyamatosan a fekete zászlót, pedig az is
kint lehetne.
Gyurákovics Andrea: 2019. október 14. napjáig az székely zászló kint volt a homlokzaton folyamatosan. Értem,
hogy próbálja a helyzetet izzadtságszagúan átvágni a gordiuszi csomót, de ne haragudjon ez nem erről szól. Ez
egy szimbólum. Annak, aki fradis és annak, aki ferencvárosi, aki tudja, hogy miről szól ez az egész és tudja, hogy
mi az a Fradi szív és tudja mi az, hogy Fradi-család, hogy Ferencváros. Tudja, hogy mi az, hogy abban a
teremben ül, ahol megalapították a Fradit. Látom, hogy ezt Torzsa Sándor nem érzi át. Ez vagy belülről jön, ezt
nem lehet megtanulni. Fradistának születni kell. Értem, hogy Ön nem az, de engedtessék már meg, hogy, aki így
érzi, így gondolja, ez a lelkülete, az igenis szavazhasson arról, hogy ő szeretné-e kint látni a Fradi zászlót vagy
nem szeretné kint látni. Ez nem a zászlók tengeréről szól, ez egy szimbólumról szól. Ugyanúgy szimbólum, mint
a székely zászló.

83

Reiner Roland: Úgy érzem kezdünk ott tartani, mint, amikor Vidnyánszky Attila magyarázta, hogy vannak olyan
rendezők, akiket nem lehet megtanítani a nemzeti érzelemre, mert azzal vagy születnek vagy nem. Ez a
párhuzam több, mint helyénvaló ebben az ügyben. Mind a két oldalnak tetszik, nagyon jó.
Zombory Miklós: Nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá. Amiket Torzsa képviselő úr említette én úgy
tudom, hogy a Fradin kívül sem ebben az épületben, sem ebben a helyiségben más nem alapítódott meg.
Takács Máriusz: Ezzel kapcsolatban én úgy érzem, hogy van az Európai Unió, az Európai Unión belül van
Magyarország, Magyarországon belül Ferencváros és Ferencvároson belül a Fradi. Ebben a sorrendben nagyon
lehet érvényes szimbolika ez. Annak akinek ez érvényes szimbolika, abban semmi rossz és nem felvállalható
nincsen, hogy ezt mi is felvállaljuk.
Takács Krisztián: A székely zászló az én előterjesztésemben is szerepelt. Annak nem örülök, hogy azt látjuk
évek óta, hogy a politika előszeretettel használja a saját, önös céljaira ezeket a zászlókat és a mögötte lévő
ideákat, embereket, közösségeket. Az előterjesztésem azért szólt időszakos kihelyezésről, mivel nem értek egyet
képviselőtársam előterjesztésével, az én előterjesztésem nem az egész éves időszakra íródott, mégis
támogatom, mert úgy gondolom, ennek itt helye van. Ferencváros és az FTC kapcsolat személy szerint nem attól
van, hogy itt, ebben a teremben alapították a klubot, hanem az az életút, amit az FTC bejárt ezalatt az idő alatt.
Átélt politikai üldöztetést, átnevezték, elvették a színét, elvették a logóját. Nem az elmúlt 10 év politikai
kapcsolata határozza meg az FTC több, mint 100 éves történelmét.
Takács Máriusz képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Torzs Sándor SZMSZ szerinti utolsó hozzászólása.
Torzsa Sándor: Köszönöm a figyelmeztetést, bár én jobban értékeltem volna, hogyha eddig a Fidesz Frakció
alkalmazza, de kiderül, hogy ki itt a valódi ellenzék. A viccet félretéve. Nem esik az jól, hogy Frakcióvezető
Asszony vagy mások a Képviselő-testületben, amikor van egy határozati javaslat, ami önmagának a krédója az
egy nemes és üdvözölendő dolog. Talán picit túlnyúl ezen a célon, próbálom egy kicsit középre behúzni, hogy ne
csak egyfajta álláspont érvényesüljön, akkor én megkapom azt, hogy ezt azért teszem, mert ez nem vagyok, az
nem vagyok és nem tudom ezt érteni. Kapok én sok mindent mindenhonnan, nincsen ezzel semmi probléma, de
tényleg kérem szépen Önöket és mindenkit a Képviselő-testületben, ha egy képviselő próbál egy javaslatot
behozni a centrumba valahonnan a szélről, mert szerintem az szélsőséges gondolat, hogy napi szinten legyen
kint a zászló. Legyen kint a zászló indokolt esetben, alkalmanként, hagy ne kapjam már meg azt, hogy nem
vagyok magyar, nem vagyok fradista, mert nem erről szól. Elhangoznak ilyen nagyszerű érvek, hogy itt van
Európa, benne Magyarország, Ferencváros és Fradi. Ferencvárosban vannak romák, akkor gondolom a roma
zászlót is kitesszük. Ferencvárosban vannak melegek, akkor gondolom a szivárványos zászlót is kitesszük, sőt
vannak katolikusok, azoknak is van több fajta zászlójuk, remélem az ő zászlójuk is kikerül. Ne csináljuk ezeket a
fals érveléseket! Csinálnak Önök ebből egy érzelmi kérdést, amikor tök racionális, tök szép kezdeményezés.
Próbáljuk meg ezt olyan szempontból kezelni, hogy ez a mindennapokban is értelmezhető javaslat legyen!
Szerintem, hogy az év 365 napjában kint van egy zászló, ezt nem értem, hogy miért tegyünk ki a Fradi zászlóját
365 napban! Nincsen nekik itt helyszínük!
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 190/2020. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
555/2020. (X.8.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ kihelyezi a Ferencváros Torna Club zászlaját a Bakáts tér 14. Ferencváros Önkormányzatának épület
homlokzatára a Nemzeti, Uniós és kerületi zászló mellé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés 3201. sor terhére gondoskodjon a zászló
beszerzéséről.
2./ Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a Ferencváros Torna Clubtól kérje meg a hivatalos zászló kihelyezésére
az engedélyt.
Határidő: 2020. október 8.
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

(11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

távol
tartózkodott
nem
igen
igen
távol
igen
igen
igen
távol
igen
távol
igen
igen
nem szavazott
igen
igen
igen

16./ Interpelláció
71/2/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz képviselő visszajött az ülésterembe.
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Bocsánat, hogy ügyrendet nyomtam, csak szeretném megköszönni, hogy
Ferencváros felülemelkedett a pártpolitikán és együtt tudtunk dönteni.
Reiner Roland: Az interpelláció írásbeli válaszát megkapta Képviselő Úr. Van lehetősége válaszolni az
interpellációra és kérem mondja el, hogy elfogadja az interpellációra adott választ vagy sem!
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Dr. Bácskai János: Mindenki elolvasta az interpellációra adott választ. Egyrészt nem válaszolt az interpellált
személy a kérdésekre, folytatta ott, ahol abbahagyta, bizonyítatlan állításokat írt le. Azt vegyük figyelembe,
hogyha megnézzük az ilyen típusú perek sorsát akkor valóban 90%-nál nagyobb arányban a véleménynyilvánítás
szabadsága az, ami győzedelmeskedik legyen itt egy olyan eklatáns példa propaganda minisztériumnak a
miniszterét megvádolták azzal, hogy nem volt ott a 2018-as országgyűlési választáson. Ő az ATV híradó videóját
mutatta be, hogy ott volt, a Kúria harmadfokon azt mondta, hogy annak van igaza, aki azt mondja, hogy nem volt
ott, hiszen a véleménynyilvánítás szabadságába tartozik, hogy lehessen azt mondani, hogy nem volt ott. Amikor
Baranyi Krisztina Polgármesternő azt írja a válaszában, hogy a „Ferencvárosi Önkormányzatnak az Ön – vagyis
én - vezetése alatti működéséről megjelent állítások sajnos igazak voltak”, akkor ez sajnos a véleménynyilvánítás
szabadsága körébe tartozik és ezt el lehet mondani anélkül, hogy bizonyított lett volna. Válaszát természetesen
nem fogadom el.
Reiner Roland: Képviselő Úr a választ nem fogadta el, így a Képviselő-testületnek kell döntenie. Kérem,
szavazzunk a 71/2/2020. sz. interpellációra adott válasz elfogadásáról.
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556/2020. (X.8.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 71/2/2020.
számon benyújtott interpellációra adott választ elfogadja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 13 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Árva Péter
Dr. Bácskai János
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

távol
igen
igen
nem
igen
távol
nem
igen
távol
távol
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodott

A 20-24. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások, az 557-582/2020. (X.8.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Reiner Roland: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 20.03-kor bezárom.
k.m.f.
Baranyi Krisztina
polgármester h.

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző h.

Reiner Roland
alpolgármester

Dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Herczeg Renáta
jegyzőkönyvvezető
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