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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Városgazdálkodási Bizottság 2021. július 14-én 
09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye:     Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
      Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Szilágyi Zsolt elnök, 
 Cserép Mihály Zoltán, 
 Cseri Balázs, 
 Csóti Zsombor, 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal (igazoltan távol), 
 Szántai Zsombor (igazoltan távol), 
 Tóth-Süveg Anna. 
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, dr. Világos István csoportvezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, Török Timea jegyzőkönyvvezető. 
 
Szilágyi Zsolt: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, az ülést 09:02 órakor megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?  
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 

 
VB 3/2021. (VII.14.) 

Határozat 
Napirend: 

 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban). 

14/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban). 

14/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők 

 
Szilágyi Zsolt: Van-e valakinek észrevétele? 
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Gyurákovics Andrea: Tegnap egy bizottsági ülésen rákérdeztem, de most nincs itt illetékes, aki tudna erre 
válaszolni, vagyis: azért ez egy érdekes jelentés, miszerint az SZMSZ-módosítás 2021. június 15-től lépett élete 
és jelen pillanatban is érvényben van, de a kérdésem ezzel kapcsolatban annyi lenne, hogy mennyi döntés született 
a mai napig, illetve fog születni a képviselő-testületi ülésig az egyszemélyi, újbóli felhatalmazással?  
 
Szilágyi Zsolt: Szeretném megkérni a Hivatalt, hogy egy tájékoztatást a következő ülésre terjesszen a Bizottság 
elé és a Képviselő-testület elé is, és akkor mindenki tudni fog róla.  Kettő darab szavazás lesz, egyszer a határozati 
javaslatról fogunk dönteni, majd a döntési javaslatról. Mindenkinek rendelkezésére áll az anyag? Tudja, hogy miről 
kell szavazni?  
 
Cserép Mihály Zoltán: Az előterjesztőkhöz lenne kérdésem. Ennek a javaslatnak mi az oka és mi a célja? Mert 
ez számomra nem világos.  
 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztő jelen pillanatban nincsen itt, tehát az előterjesztő nevében nem tudok nyilatkozni, 
de ha alaposan elolvassa az anyagot - az Árva Péter előterjesztését – akkor az ebből kiderül.  
 
Cserép Mihály Zoltán: No, de az Elnök Úr is aláírta, és az egyik tagunk is aláírta ezt a javaslatot, nyilván tudják, 
hogy mit írtak alá és miért írták alá? 
 
Szilágyi Zsolt: Képviselő Úrnak jelezném, hogy az az irat, amely „befolyt a levelezésedbe”, az nem arról szól. 
Mivel ez egyszer be lett már nyújtva Árva Péter által, ezt az előterjesztést csak nem fogadták el és nem vették 
napirendi pontra!  Ez az a levél, amit Önhöz „befújt a szél”, vagyis: hogy vegyék fel a napirendi pontra. Nem mi 
terjesztettük be. Árva Péter terjesztette be, de mivel Polgármester Asszony, nem vette napirendre, ezért írtuk alá 
öten, mert öt személy képviselő – az SZMSZ szerint 5 fő képviselőnek kell aláírnia – hogy újra napirendre lehessen 
venni valamit. „Azt fújta be a szél a postaládájába.” Azt hiszem megadtam rá a választ, el kell olvasni, értelmezni 
kell az előterjesztést, és akkor minden jó lesz.  
 
Takács Zoltán: Csak egy nagyon gyors megjegyzésem lenne: ez arról szól, hogy a Polgármester Asszony miben 
dönt, miben nem dönt, miben szeretne dönteni, miben nem szeretne dönteni, és miben dönthet. Nagyon 
sajnálatosnak tartom, hogy jelenleg nincsen itt, ugyanis biztos vagyok benne, hogy ha itt lenne, akkor kiválóan 
tudna érvelni, hogy erre a javaslatra, ami június 15-én lépett életbe, miért van szükség? 
 
Szilágyi Zsolt: Feltételezem, hogy ezt már előre megbeszéltük, mivel eléggé provokatív volt a kérdés. Utoljára 
adom meg a szót Cserép Mihály Zoltán részére.  
 
Cserép Mihály Zoltán: Akkor a Jegyzői Hivatal felé lenne kérdésem, hogy amennyiben ez a plusz jogkör kikerül 
az SZMSZ-ből, hogyan biztosítható a Hivatalnak a működése olyan esetben, ha valamelyik Bizottság – bármiféle 
okból – működésképtelen lesz? 
 
Szilágyi Zsolt: Csak annyit megjegyzésképpen, hogy még soha nem volt rá példa, hogy ne tudták volna összehívni 
a bizottságokat, vagy a Képviselő-testületet, de megadom a szót a Hivatalnak és akkor el tudják mondani a 
véleményüket.  
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Kicsit költői kérdésnek érzem, de a lényegnek azt gondolom, hogy a 
Képviselő-testületnek jogosultsága az az, hogy ezt a rendkívüli jogkört megadja, illetőleg jelen esetben fenntartja-
e Polgármester részére, avagy, nem? A jelen helyzet szerint nincsen semmilyen akadálya annak, hogy a Képviselő-
testület, vagy a bizottságok ülésezzenek. Cserép Mihály arra kérdezett rá, hogy ha esetleg a járványhelyzet újra 
komolyabb lesz, és bizonyos akadályok lesznek arra a helyzetre vonatkoznak-e, amennyiben bizonyosan központi 
reakció fog történni, állami intézkedés mellett, mi lesz a teendő? 
 
Deutsch László: Cserép úr! Egy jó tanács mostanra és a jövőre vonatkozóan: a kevesebb, néha több.  
 
Szilágyi Zsolt: Először a határozati javaslatról fogunk dönteni.  Kérem, szavazzunk a 14/2021. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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VB 4/2021. (VII.14.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. számú, „Javaslat a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 14/2021. sz. 
előterjesztés ” című előterjesztés határozati javaslatát. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 1 nem 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
VB 5/2021. (VII.14..) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. számú, „Javaslat a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 14/2021. sz. 
előterjesztés ” című előterjesztés döntési javaslatát. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm a részvételt, az ülést 09.10 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

                                                       Szilágyi Zsolt 
                                                           elnök 
Cserép Mihály Zoltán 
     bizottsági tag 
 
 
     Török Timea 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


