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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2021. szeptember 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, 
dr. Mátyás Ferenc, Mezey István, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, 
Torzsa Sándor, Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, Csendes Sándor, Nehéz Jenő, Szilágyi Imre, Halmai András, Janitz 
Gergő, Romhányi Ildikó, Petrovitsné Fehér Judit, Dr. Sotkó Béla, Dr. Solt Péter, Dr. Világos István, Terdik 
Roland, Koór Henrietta, Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője Tamás Margit - 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ gazdasági vezetője, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója,  
Bodonyiné Molnár Margit - FESZGYI igazgatója, Vinczéné Árvai Klára és Vibling Géza a FESZGYI igazgató-
helyettesei, Hagymási Zoltán a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. igazgatója, Pausch Anikó pályázó, Tamás Tibor 
és Balázs Ádám gyakornokok. 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a 
Hivatal dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
18 fővel határozatképes, az ülést 9.00 órakor megnyitom. Hosszú idő óta az első képviselő-testületi ülésünk ezen 
ülés. Remélem minden képviselőtársam jól van és, hogy a koronavírus járvány 4. hulláma nem fogja elérni a 
Kerület lakóit, benne a jelenlévőket sem. Kérem, hogy továbbra is, amennyire lehet vigyázzunk egymásra. 
Távolságtartás, kézfertőtlenítés és a be nem oltottakra kiváltképp figyeljünk. Kérem, a napirend előtti 
hozzászólásokhoz jelentkezzenek be. A napirenddel kapcsolatban van kérdés, észrevétel?  
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Szeretnék javaslatot tenni a 48/2021. számú előterjesztés felvételére, melyet a 16. 
napirendi pont után tárgyaljunk meg.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): A tájékoztatókat szeretném napirendre kérni, tárgyaljunk róluk.  
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Szeretném, hogyha a 22. napirendi pontot a Javaslat bizottsági tagok 
megválasztására című előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalnánk meg.  



2 
 

 
Baranyi Krisztina: A Képviselő Asszony előterjesztése, melynek tárgya a Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezése 
nem került a Képviselő-testület napirendjére. Nincsen jogi ellenjegyzése, nincsen mellette jogi vélemény. Nem 
tartom célszerűnek a tárgyalását az előterjesztésnek ezen az ülésen. A FESZGYI új vezetése tavasztól működik. 
Most is folyik egy belső ellenőrzés az Önkormányzat részéről a FESZGYI-nél. Úgy tudom ez a jövő héten zárul 
le. Továbbá megrendeltünk egy átfogó 2018-2020-ig tartó pénzügyi átvilágítást a FESZGYI-vel kapcsolatban. A 
gazdasági működés esetleges átszervezéséről ezen vizsgálatok birtokában kellene döntenünk.  Külön szeretném 
kiemelni, hogy erről a javaslatról sem a FESZGYI vezetőjével, sem a városvezetéssel egyeztetés egyáltalán nem 
történt. Indokokat sem hallottunk. Ez az Önkormányzat legnagyobb létszámú intézménye. A FESZGYI gazdasági 
gyámság alá helyezése nem történhet meg egy ennyire előkészítetlen döntés alapján. Ez a véleményem. A 
tájékoztatók napirendre vételéről szavaz a Képviselő-testület és a 22. napirendről szavaz a Képviselő-testület. 
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Múlt hét kedden lett az anyag beküldve. Nem az én hibám, hogy törvényességi 
kontroll nem történt meg másfél hét alatt. Többször beszéltünk Jegyző Asszonnyal telefonon, inkább a tartalmi 
részével kapcsolatban, mint a jogi kifogásokról. Tettem egy javaslatot, nem kívánok vitatkozni. Ha felveszi a 
Képviselő-testület napirendre, akkor ott el tudunk kezdeni egy vitát. Ez egy irány, egy szándéknyilatkozat. Ebben 
még semmi nincsen kőbe vésve. Ugyanúgy az intézményvezetők is el tudják mondani az egyeztetések során, 
ami ezen irány mentén elindul, hogy mit tartanak célszerűnek. Szeretném kérni, hogy az ügyrendi javaslatomról 
SZMSZ szerint döntsön a Képviselő-testület.  
 
Baranyi Krisztina: Ez nem egy irány és nem ez alapján alakul majd ki a döntés. Van egy határozati javaslat, 
amely arról szól, hogy a FESZGYI gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, 
karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja 
megbízni. Ez maga a döntés. Utána jön az, hogy milyen intézkedéseket kell ezzel kapcsolatban meghozni, illetve 
milyen egyeztetéseket kell lebonyolítani.  Azt gondolom, hogy az egyeztetések legyenek első helyen és utána 
kellene a döntést meghozni, mikor már minden adat birtokában vagyunk.  
 
Jancsó Andrea: Azért van napirendre vételre javaslat, hogy ezt ott meg tudjuk vitatni. Még mindig lesz 
lehetősége a Képviselő-testületnek a vita mentén dönteni arról, hogy ezt támogatja vagy sem. Ez egy ügyrendi 
javaslat volt.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Asszony alapvető adatok hiányoznak arról, hogy erről vitát tudjunk folytatni. Most 
semmilyen releváns információ, adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a FESZGYI milyen gazdasági állapotban 
van, milyen kapcsolódó feladatokhoz kellene átszervezés. Nem tudunk erről semmilyen konkrétumot, ezért 
kértem a belső ellenőrzést és ezért kértünk egy külső cég bevonásával, pályáztatással azt, hogy át legyen 
világítva a gazdasági működése. Ezek nélkül most miről döntünk? Ha jól értesültem, a bizottsági vitán az merült 
fel, hogy a FESZGYI-ben rossz a kilincs, nem lehet bejutni az ajtón. Ilyen panaszok mentén nem lehet gazdasági 
gyámság alá helyezni egy olyan intézményt, amely egyébként a vezetői pályázatban is szereplő feladatokat lát el. 
Nem vagyok ellenére annak, hogy ezt vizsgáljuk meg, sőt, már hónapokkal ezelőtt kértem a Hivataltól, 
egyeztettem a vezetővel, soron kívül belső ellenőrzést kértünk. Ez folyik is a FESZGYI-nél, nemsokára lezárul. 
Ezek nélkül nem látom indokoltnak az átszervezésről való mostani döntést, mert nincsen releváns indoka.  
Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatókat napirendre veszi. 
 
440/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 17/2021. 
számú a „Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről”, az 1/2021. számú „Tájékoztató a 2021. 
évben végrehajtott határozatokról” és a 23/2021. számú „Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos 
úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában” című tájékoztatókat napirendjére veszi.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: Takács Krisztián javaslata, hogy a meghívóban szereplő 22. napirendi pontot 1. napirendi 
pontban tárgyalja meg a Képviselő-testület. Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.  
 
441/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
bizottsági tagok megválasztására” című előterjesztést az 1. napirendi pontként tárgyalja meg.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 (18 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy még egy ügyrendi módosító javaslatról 
való szavazás kimaradt. 
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Baranyi Krisztina: Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy az előterjesztés nem ment át jogi kontrollon, 
nem lett egyeztetve sem az intézmény vezetőjével, sem a városvezetéssel. Semmilyen egyeztetés nem volt erről 
az előterjesztésről, ami nagyban befolyásolja a legnagyobb létszámú szociális, egészségügyi és ápolási 
tevékenységű intézményünk életét. Kérném, hogy erre figyelemmel a Képviselőt-estület hagyjon egy hónapot 
arra, hogy legalább ezek az egyeztetések megtörténhessenek, legalább a belső ellenőrzés eredményeit 
megkaphassuk, és Önök azt áttanulmányozhatják. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez egy olyan átgondolatlan 
döntés, amennyiben el van fogadva, amelynek az itteni gondozottak és a szociális ellátó rendszer által segítettek 
láthatják a kárát.  
 
Gyurákovics Andrea: Az az érzésem, hogy az átgondolatlan döntések azok nem ezen a képviselő-testületi 
ülésen fognak történni. Volt itt már átgondolatlan döntés tavaly júliusban. Kettő képviselő-testületi ülést is kellett 
tartani egy átgondolatlan döntés következményeképpen. Itt most az a javaslat, hogy egy képviselői előterjesztés 
napirendre kerüljön-e vagy sem.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Az, hogy mi ezt a témát napirendre vesszük, az nem azt jelenti, hogy rossz döntést 
fogunk hozni. Ha napirendre vesszük, az annyit jelent, hogy akarunk-e erről ezen képviselő-testületi ülés keretei 
között tárgyalni. Nem ismerem ezt az előterjesztést, nem volt alkalmam megismerni. Érdekel, hogy mi van benne. 
Biztos vagyok benne, hogy a Képviselő-testület legjobb tudása szerint bölcsen fog dönteni. Kérem, az 
előterjesztés napirendre vételét. 
 
Baranyi Krisztina: Mivel a Képviselő-testület tagjai közül nem mindenki ismeri az előterjesztést, elolvasom a 
határozati javaslatokat. „1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, 
karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja 
megbízni. Határidő: azonnal” Tehát az 1. határozati javaslattal döntünk arról, hogy a teljes gazdálkodási feladatot 
átadjuk a FIÜK-nek. A 2-3. határozati javaslat így szól: ”2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatok, valamint az 
üzemeltetési, karbantartási feladatok 2022. január 1. napjától történő átszervezésére irányuló döntés 
meghozatalához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatóságának intézményvezetőit, hogy az átadás-átvétel előkészítése érdekében tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.” 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy jó esetben 2-3 hónapos közös egyeztetés, munka, amelybe bevonják a 
FESZGYI igazgatóját, aki az egészről az előterjesztés kiküldésekor, tehát egy hete értesült. Amikor lefolytatjuk az 
ezzel kapcsolatos munkát, utána, hogyha van szándék arra és nem mondom, hogy erre nem lehet szándék, 
akkor jöhetne ez az előterjesztés, amely egy döntést tartalmaz. A vitát ezzel kapcsolatban senki nem folytatta le 
és nem is a Képviselő-testületnek kell ezt itt lefolytatni, hanem annak az eredményeit kellene a Képviselő-testület 
elé tárni és azok alapján eldönteni, hogy ez a gazdasági tevékenység átkerüljön-e a FIÜK-höz vagy sem. Jövő 
héten meglesznek a belső ellenőrzési adatok. Nem hallottam a bizottsági ülésen olyan indokot, amivel 
megindokolta volna a felvételt Képviselő Asszony. Elmondta a bizottsági ülésen, hogy rossz a kilincs. Napirendre 
lett vetetve az előterjesztés. Lehet, hogy Ön nem tud róla. Én nem voltam jelen, de az alpolgármesterek jelen 
voltak és beszámoltak róla. Attól, hogy lóg a kilincs és rossz a kaputelefon, attól erről nem lehet szavazni.  
 
Árva Péter: Köszönöm, hogy ismertette ezt az előterjesztést. Úgy értelmezem, hogy ezzel megnyitottuk a 
napirend vitáját. Érdekel az előterjesztő véleménye, hogy miért tartotta szükségesnek ezt most behozni. Itt 
vannak az érintett cégek vezetői, érdekel az ő véleményük is. Szeretném kérni Polgármester Asszonyt, hogy 
vegyük ezt az előterjesztést napirendre, ha már belekezdtünk. 
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Baranyi Krisztina: Még egyszer elmondanám, hogy ezeket a vitákat bizottsági hatáskörben kellene lefolytatni. A 
bizottsági viták után kerülhet a Képviselő-testület elé egy ilyen fajsúlyú ügy. Ezt nem a Képviselő-testületnek kell 
megvitatnia. Nincs is napirenden. Nyílván a képviselők felvehetik, de felhívom arra a figyelmet, hogy nem 
folytattunk le sem informálisan, sem formálisan a bizottságokon keresztül erről az ügyről egyeztetést.  
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén ezt a napirendi pontot 
megvitattuk. Őszintén szólva a szívem szakadna meg, hogyha a bizottság tagjai feleslegesen dolgoztak volna 
tegnap, ezért kérem az előterjesztés napirendre vételét. 
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Most arról döntünk, hogy az előterjesztés napirendre kerüljön-e vagy már a 
napirendi pont vitájánál vagyunk? Nem egyértelmű. Kérem azt, hogy SZMSZ szerint haladjunk. Legyen 
képviselő-testületi döntés arról, hogy napirendre kerül-e és a vitát folytassuk le akkor, amikor napirenden van az 
előterjesztés és ne a napirendre vétel előtt.  
 
Baranyi Krisztina: Rendben van. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon az előkészítetlen előterjesztés 
napirendre vételéről. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit (ÜGYREND): Polgármester Asszony is jelezte már, hogy a kiosztott előterjesztés nem 
tartalmazza a törvényességi észrevételezést, ellenjegyzést. Az SZMSZ szerint az előterjesztést a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottságnak is tárgyalni szükséges. Jelenleg két bizottság tárgyalta, az előterjesztő szerint megjelölt 
harmadik bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Az a törvényességi észrevételem, hogy ez az előterjesztés 
ma érdemi tárgyalásra alkalmatlan.  
 
Baranyi Krisztina: A Jegyző Asszony törvényességi észrevételével együtt kívánnak-e szavazni a napirendre 
vételről? Igen. Megkérem a FESZGYI vezetőjét, hogy bármilyen későn is fogjuk tárgyalni a napirendet - nagy 
valószínűséggel ez az esti órákban fog megtörténni - maradjon köztünk vagy térjen vissza a napirendi pont 
tárgyalására. Kérem szavazzunk, hogy a napirendre vételről.  
 
442/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez című 48/2021. számú 
előterjesztést napirendjére veszi a kiküldött meghívó szerinti 16. napirendi pont után. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészének elfogadásáról. 
 
443/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására 

45/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat 
elbírálása 

21/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
6./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. 
forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
7./ Javaslat a magánszálláshely és az egyéb szálláshely szálláshely-szolgáltatás célú működtetésének 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 

42/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
8./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések 

37/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése 

41/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére  

38/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése 
31/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése 

34/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata 

32/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása 

43/2021., 43/2/2021.  sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése 

36/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
16./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

20/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

17./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére 
35/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 
 

18./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a  
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

48/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
19./ Közszolgáltatási szerződések 

30/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
20./ 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása 

22/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
21./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme 

44/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
22./ Alapító okiratok módosítása 

25/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
23./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

33/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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24./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 
46/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselőt 

 
25./ Kupak 
gyűjtő szívek telepítése 

28/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

 
26./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására 

26/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke 

 
27./ Önkormányzati hatósági ügyek 

47/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
28./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről 

17/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
29./ Tájékoztató a 2021. évben végrehajtott határozatokról 
 1/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
30./ Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés 

felszámolása tárgyában 
23/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
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Zombory Miklós: Bakáts tér. Sajnos elő kell néhányszor hozni ezt a témát. A telefonálók szavát idézem: 
„Borzalom.” Borzalom, ami itt van. Két témára választottam szét a napirend előtti hozzászólásom. Az egyik a 
parkolás, a másik a forgalom. A parkolás: a Bakáts térről és a Bakáts utcából közel 80 gépkocsi kiszorult. Valahol 
meg kell állniuk, le kell parkolniuk. Pl.: így a Lónyay utca, a Ráday utca, a Közraktár utca, a Kinizsi utca, a 
Czuczor utca. Akiknek anyagilag megy, bevonultak mélygarázsba. Ez a helyzet elviselhetetlen. Napirend előtti 
hozzászólást, az illetékesek munkára való buzdítását szeretném. A másik téma a forgalom. Katasztrófa. 
Rengeteg állampolgár telefonált a múlt héten. Fontolóra vettem, hogy átirányítom a telefonomat Polgármester 
Asszony telefonjára, hogy hallja, de családom rábeszélésére inkább nem tettem. Tagja vagyok a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottságnak. Idézni fogok ebből azzal a szándékkal, hogy eltelt több, mint egy 
hónap. Állampolgári javaslatot is szeretnék hozzátenni, mert sokan javasolták és akár egyet is lehet érteni. A 
Ráday utca mindkét szakasza gyakorlatilag a Bakáts utca felől tud kimenni bármerre. Az a javaslat, hogy ne 
kelljen elmenni a Bakáts utcából egészen a Kinizsi utcáig, ahol azóta sem oldódott meg a fényjelző készülék 
működésképtelensége. A javaslat az, hogy a Bakáts utcánál és a Közraktár utcánál ki lehessen balra kanyarodni. 
Ennek forgalomtechnikai akadálya nincsen, még anyagi vonzata sincsen, hiszen jelzőtáblákat kell módosítani és 
a fényjelzőkészüléket át kellene programozni. A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság tagjaként három 
témát említenék, ami a Bakáts teret érinti. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a Lónyay utcából - ami jelenleg 
egy gyűjtőutca - a Petőfi híd irányába két megoldás van. Szabályos megoldás jobbra, Boráros tér, Soroksári út, 
Ipar utca, Mester utca és fel lehet menni a hídra. Van a másik változat, amit az autósok 70%-a csinál, hogy a 
táblát elnézi és balra felkanyarodik a hídra. Én, aki 32 évig tanítottam a közlekedési ismeretet, ezt nem vagyok 
képes megtenni. Budapesten egyedülálló a Lónyay utca, ami háromféle mozgalmat bonyolít le. A Bakáts utcától 
a Lónyay utcába el lehet menni jobbra a Boráros tér fele. El lehet menni balra a Kálvin tér fele. Egy utca kétfelé 
egyirányú. A Mátyás utcából kétirányú utca lesz. A 15-ös busznak meg kell várni amíg a szemben lévő jármű 
elmegy. Ez nonszensz, hogy egy utca kétfele egyirányú. Ráadásul egy jelentős szakaszán kétirányú forgalom 
megy rajta. Ez nem napirend előtti kérdés, ez hozzászólás volt. Az illetéseket szeretném buzdítani. Augusztus 4-
e és szeptember 9-e között már eltelt néhány nap.  
 
Baranyi Krisztina: A Bakáts tér felújításával kapcsolatban, ami most a legaktuálisabb, örülök, hogy 
képviselőként felveszi a telefont. Gondolom ehhez már hozzászokott, hogy sokan keresik, ezzel mindannyian így 
vagyunk. Ez a természetes. A forgalomtechnikát és a közlekedésszervezést illetően felállt a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság, másrészt minden észrevételt becsatornázunk a Budapest Közúthoz. 
Nem mi döntjük el a Bakáts tér közlekedési rendjét. A környék közlekedési rendjét sem mi döntjük el. Mi egy 
nagy főváros közlekedési rendszer része vagyunk, nem tudunk döntéseket hozni önállón ebben a kérdésben. 
Folyamatos az egyeztetés. Mindenki a legjobbat szeretné ebből kihozni. Sajnos ez nem úgy működik, hogy mi 
megmondjuk nekik, hogy melyik sarkon merre lehessen elfordulni vagy melyik utca legyen egyirányú és 
kétirányú.  
 
Deutsch László: Itt van előttem 2020. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésünk jegyzőkönyve. Ebben volt egy 
felszólalásom, Jegyző Asszonyhoz, Polgármester Asszonyhoz intéztem kérdést. Eltelt egy év, választ nem 
kaptam. Tudom, hogy kellemetlen kérdéseket raktam fel, ezért továbbra is ragaszkodom ezek megválaszolására. 
Először a címzetes Főjegyző Asszonyhoz címezném az igét, továbbiakban Jegyző Asszony. Magyarázza meg 
nekem kedves asszonyom, hogy miért akadályoz rendszeresen képviselői munkám elvégzésében? Miért gátolja 
meg sorozatosan az előterjesztések bejutását, mikor egyetlenegy törvényességi észrevételt nem tett. Várom 
válaszát.  
 
Deutsch László: Egy pillanat nem fejeztem be asszonyom. Még két hozzászólnivalóm és három percem van. 
Kérdést intéztem a Jegyző Asszonyhoz. Kap egy kisegítő kérdést Jegyző Asszony: a vélemény még szabad a 
Kerületben?  
 
Baranyi Krisztina: Amint tudja Képviselő Úr vagy, ha esetleg nem tudja, akkor most szívesen elmondom. A 
napirend előtti hozzászólásnál nem lehet kérdést feltenni.  
 
Deutsch László: A kérdést Jegyző Asszonyhoz intéztem. Véleményem szerint kedves asszonyom Ön a Justicia 
szolgálatát összetéveszti a szervilizmussal. Szerintem Ön alkalmatlan. Előre szólok, hogy a visszautasítását 
visszautasítom. Ne lopjuk egymás idejét. A következő kérdésem Baranyi Krisztina mélyen tisztelt Polgármester 
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asszonyhoz szól. Tavaly kértem Ferencváros, Főváros közötti atlétikai szerződést a záradékokkal együtt. Mikor 
kapom meg?  
 
Baranyi Krisztina: Egyrészt nem létezik ilyen szerződés, másrészt, ahogyan mondtam a napirend előtti 
felszólalás nem párbeszédes műfaj.  
 
Deutsch László: Mit szavaztunk meg, ha nem létezik ilyen szerződés? Vagy a szájába adták Önnek, hogy mit 
kérjen ellentételezésül? Harmadik kérdésem: annak idején háromszor kérdeztem rá, hogy az előző Képviselő-
testület mennyi pénzt hagyott itt. Dr. Bácskai János volt polgármesterünk elmondta, hogy 3.465.000.000 Ft-t 
cash-ben és 5.200.000.000 Ft-t lekötve. Ez az 5.200.000.000 Ft azóta sem szerepel egyetlen költségvetési soron 
sem. Nem tudjuk, hogy mire van lekötve, miben van lekötve. Eltűnt. Miután az önkormányzati törvény, a régi és a 
2012. évi is kimondja, hogy amennyiben bűncselekmény nyomaira bukkan a polgármester, kötelező feljelentést 
tenni. Megkérem, hogy tegye ezt, de úgy, hogy ne a IX. kerületi Rendőrkapitányságon tegye meg, hiszen 
elfogultság miatt továbbadja, hanem egyenesen az ÁSZ-nál és az Ügyészségnél. Tudom, hogy nem tud 
válaszolni, megkérem, hogy válaszát 15 napon belül írásban juttassa el hozzám és tegye fel a honlapunkra. 
Amennyiben nem történik ebben intézkedés, felkérem a felettes szervünket a Kormányhivatalt, hogy tegye meg a 
szükséges, de elégséges lépéseket.  
 
Baranyi Krisztina: Csak egy fél mondat. Ha jól tudom, jó régóta képviselő, most is az. Ha ilyen fokon nem ismeri 
az Önkormányzat működését, akkor mielőtt másokat számon kérne, először próbálja meg elolvasni a 
költségvetésünket, az önkormányzati törvényt és más jogszabályokat és onnan azonnal választ fog kapni a 
kérdéseire.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Van-e arra valamilyen írásos anyag, amiben a Kormányhivatal a Jegyző 
Asszony felé jelezte, hogy az ülés levezetés szabályosságára fokozatosan figyeljen? Főként a napirend előtti 
felszólalásokra vonatkozik. A napirend előtti felszólalások nem generálhatnak vitát, sem válasz nem lehetséges. 
A képviselő elmondja napirend előtti felszólalását és nincsen tovább lehetősége erre tovább válaszolni és 
reagálni. Úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatosan a Jegyző Asszony kapott egy kormányhivatali levelet, hogy erre 
fokozatosan figyeljen és tartassa be a szabályos ülés levezetést. Úgy tűnik, hogy ez nem sikerül. Szívesen 
felolvasom ezt a levelet, hiszen ebben a levélben az is szerepel, hogy a Jegyző Asszonynak a képviselő-testületi 
ülésen tájékoztatni kell a jelenlévő képviselőket. Köszönöm.  
 
Szilágyi Zsolt: Reiner Rolandhoz és Jegyző Asszonyhoz szeretnék először szólni: július 29-én a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen napirend előtt kérdeztem valamit és kértem, hogy 15 napon belül adjanak rá választ. A 
játszótereknél a mosdók és az ezzel való tárgyalásokra kérdeztem rá. Ha megrekedt a tárgyalás, akkor az 
Önkormányzatnak mi az elképzelése? Azóta se kaptam választ erre senkitől. Ez is kötelezettség lenne, hogy 15 
napon belül kapjanak választ a képviselők. A másik kérdésem a vezetőség, Polgármester Asszonynak is szól: 
egy közegészségügyi bejelentésem lenne: a Balázs Béla utca 5-ben az egyik szülő szólt, hogy a lánya a 
Koppány utca 3-ban lakik és a csótányok mellett már patkányok is vannak a házban. Hárommal találkozott, 
amikor átment a lányához. Kérném a lépéseket megtenni ez ügyben, mind csótány, mind patkányirtás legyen, ha 
már a stadion fejébe ez az épület nem lett lebontva.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Néhány gondolatot szeretnék mondani a rövidtávú szálláshely kialakítása előterjesztéssel 
kapcsolatban. Nem szerepel a napirenden. Nem tudom igazából szerepel-e, a meghívóban ott volt, szavaztunk 
róla, nem tudom, hogy külön le kellett volna-e venni vagy nem. A képviselőkhöz sem ment ki nyilvánosan az 
előterjesztés, melynek az oka az, hogy még egy hónapig gyúrjuk az előterjesztést a Jogi Csoporttal és a 
Hatósági Irodával. Októberben valóban egy olyan előterjesztés tudjon bejönni, ami megfelel minden magasabb 
szintű jogszabálynak. Ez az előterjesztés köznapi szóval élve az airbnb-zésből eredő konfliktusokat és 
problémákat próbálná meg kezelni azzal, hogy az itt élők nyugalmát védeni és érvényesíteni próbálja. Ez az 
előterjesztés októberi hónapban fog a Képviselő-testület elé kerülni első fordulóra. 
 
Árva Péter: Egy idő óta lassan mindannyiunk számára egyértelmű, hogy Baranyi Krisztina polgármester asszony 
nem tekinti partnernek, nem tekinti szükséges szereplőknek a képviselőket. Erre a napokban újabb bizonyságot 
kaptunk, Ferencváros Önkormányzata ugyanis úgy hirdetett lakossági fórumot a Bakáts tér felújításáról, hogy a 
képviselőket erre nem hívták meg, sőt nem is értesítettek minket erről, az amúgy fontos és üdvözlendő 
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eseményről. A képviselők és a városvezetés közötti rossz viszony az egy fontos kérdés, de itt Polgármester 
Asszony túlment a már megszokott kereteken: a Képviselő-testület jogszabályok alapján működik, azzal, hogy az 
Önkormányzat lakossági fórumot hirdetett meg, megszegte a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) rendeletét, közismertebb nevén a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. Ennek a rendeletnek 34.§ (5) pontja egyértelműen meghatározza a lakossági fórumok 
meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére vonatkozó szabályokat. Fenti szabályok azt 
hivatottak biztosítani, hogy az érintetteknek legyen idejük felkészülni az eseményre, legyen alkalmuk részt venni 
azon. Természetesen jeleztem a lakossági fórum jogszerűtlenségét, ami után a lakossági fórumot átnevezték 
„lakossági kérdezz-felelekké”. Természetesen ezt a jogsértést nem oldja meg egy átnevezés. Ha egy madár úgy 
hápog, mint egy kacsa, úgy totyog, mint egy kacsa és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az kacsa. És erre a 
kacsára vonatkoznak szabályok, rendeletek. Magam részéről továbbá is reménykedem benne, hogy rendeződik 
a képviselők és a polgármester közötti viszony, én a magam részéről próbálok minden nap új lapot nyitni, 
keresve az együttműködés lehetőségét, de ma ezt nem tehetem, ma kötelességem felszólítani Polgármester 
Asszonyt, hogy tartsa be a jogszabályokat, tartsa be a kerület rendeleteit! 
 
Baranyi Krisztina: Összefoglalom a nézőknek, a Kerület lakosságának a felszólalás lényegét. Azzal, hogy az 
Önkormányzat lakossági fórumot hirdetett megszegte az SZMSZ-t, jogszabályellenesen tartott lakossági fórumot.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Kérem a levezető elnököt, hogy tartassa be Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) rendeletét, a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 18. § (2) 
szerint idézem: „A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. Vitának és határozathozatalnak helye 
nincs.” Nem nyithatunk vitát. A napirend előtti felszólalás az egy olyan műfaj, hogy mi képviselők elmondhatjuk a 
problémáinkat. Amennyiben ezt kérdésként teszi fel a képviselő, mint az előbb Deutsch László, akkor az napirend 
előtti kérdés és természetesen Polgármester Asszony válaszolhat erre a kérdésre. Én nem fogalmaztam meg 
kérdést, kérem tartsuk be az SZMSZ-ünket. 
 
Baranyi Krisztina: Azonnal szeretnék a probléma megoldására törekedni és elejét venni ennek. Innen ígérem 
meg a ferencvárosiaknak, hogy ezentúl kizárólag SZMSZ szerinti lakossági fórumokat fogunk tartani bármilyen 
témában. Elnézést kérünk a Bakáts tér környékén lakóktól, a belső-ferencvárosiaktól, hogy lakossági fórumot 
tartottunk a felújítással kapcsolatosan.  
 
Árva Péter: Nem az a baj, hogy lakossági fórumot tartottak, hanem, hogy nem hirdették meg azt a jogszabályok 
szerint.  
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Érintett lakó vagyok, hiszen a Lónyay utcában lakom. Egy nappal előtte lett a 
házra kitéve egy plakát, hogy közmeghallgatás lesz, de mint képviselő nem tudtam róla.  
 
Gyurákovics Andrea: Nehéz megszólalni most ennél a kaotikus helyzetnél. Úgy tűnik, hogy a képviselők 
semmilyen törvényes jogaikat nem tudják betartani. Azt gondolom, hogy a törvényesség nem ránk vonatkozik, 
hanem a város vezetésére és a cégvezetőkre is. Éppen tegnap bizottsági ülésen beszéltünk a parkolás 
közbeszerzésével kapcsolatosan, hogy a FEV IX. Zrt. és a cégen keresztül az Önkormányzat újabb 10 millió 
forintos bírságot kapott a közbeszerzési eljárás megszegéséért. Ebben már volt, ha jól emlékszem, 1,5 milliós, 3 
milliós bírság is. Lassan már az összegeket nem tudjuk követni. Van egy több, mint 25 millió forintos 
megsemmisített szerződés, vagyis az ablakon kidobott pénz, ugyanezzel a parkolási közbeszerzéssel 
kapcsolatosan, amit két éve nem sikerül rendesen megoldani. Valószínűleg a képviselők is látták, hogy volt olyan 
eset is, amikor a parkolójegy a Csarnok téren beragadt az automatába és nem adta ki. A parkolóőr erre annyit 
mondott, hogy ilyen az élet. Vannak itt olyan dolgok, ami mellett az ember nem tud elmenni. A közbeszerzési 
eljárások lefolytatását még tudnám sorolni, pl. azzal, hogy az önkormányzati takarítás közbeszerzését sem 
sikerült lebonyolítani, illetve kiírni sem. Itt az újabb a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési kiírás sem 
sikerült, ezért most a képviselőknek kell megint helyrehozni egy olyan hibát, amit nem a Képviselő-testület vagy a 
bizottságok hoztak létre. Egy átmeneti rendelkezést, szabályozást kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy a 
kerületben a gyermekétkeztetés folyamatos legyen és ne kerüljön veszélybe. Ezek mind-mind olyan témák, 
amiket érdemes lenne jól átgondolni. Felütésképpen a Bakáts Feszt, mely hosszú évtizedek óta sikeres, 
színvonalas rendezvény, amelyre minden évben a testvérvárosaink meghívásra kerültek. Ez az idén nem történt 
meg. Azon kívül, hogy először leszedték a magyar testvérvárosi címereinket az ülésteremből, majd egy raktárba 
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tették, később száműzték ide az oldalfalra a címereket, azt gondolom ez egy nagyon rossz irány, ami elindult. 
Amennyiben az Önkormányzat vezetése nem tart igényt a testvérvárosi címerekre, vagyis a testvérvárosainkra, 
akkor a Fidesz Frakció ennek méltó helyet fog majd találni.  
Baranyi Krisztina: A parkolási közbeszerzéssel kapcsolatos írásos tájékoztatót minden képviselő megkapta. Ön 
vagy nem olvasta el vagy csúsztat. Amennyiben kívánja bárki a képviselők közül, itt van Igazgató Úr.  
 
Gyurákovics Andrea: Az SZMSZ nem teszi lehetővé azt, hogy a napirend előtti felszólalásokra bárki reagáljon! 
Tartsuk már be az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezéseit is! Elmondjuk mi képviselők a napirend előtti 
felszólalásainkat és utána elkezdjük a képviselő-testületi ülést. Napirendeknél bárki bármennyit hozzászólhat. 
Tartsuk már be, Jegyző Asszony legyen szíves, Ön, mint a törvényesség őre segítse a képviselők munkáját és 
fegyelmezze meg a levelező elnököt, hogy tartsa be az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezéseit. Hányszor kell még 
ezt ezen a képviselő-testületi ülésen elmondani?  
 
Baranyi Krisztina: Hol az a baj, hogy válaszolok, hol az a baj, hogy nem. Tehát Igazgató Úr akár szóban is újra 
tájékoztatást ad a közbeszerzésről. Ha jól emlékszem az Önök 330 millió forintos bírsága a városrehabilitációval 
kapcsolatos közbeszerzéssel kapcsolatosan titkos volt. Eltitkolták a Képviselő-testület elől, ha nem kerül teljesen 
véletlenül hozzám, akkor a mai napig nem tud róla a közvélemény.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Van egy SZMSZ-ünk, kérem tartsuk be! Ha Polgármester erre válaszolni szeretne, sok 
nyilvánossága van. Azt eldönteni, hogy egy kérdés kérdés vagy állítás és hozzászólás, szerintem megoldható. 
Ha van megfogalmazott kérdés, akkor a levezető elnök, a megszólított, a kérdés címzettje eldöntheti, hogy 
szeretne-e válaszolni és válaszolhat vagy 15 napon belül köteles válaszolni. Ha nincsen kérdőjel a mondatban, 
ha nincsen kérdés megfogalmazva, akkor nincsen vita és még a Polgármester Asszony sem válaszolhat a 
szabályaink szerint.  
 
Döme Zsuzsanna: Előre is elnézést kérek, mert én egy pozitív dologgal kapcsolatban kértem szót. Egyúttal két 
jó hírt is szeretnék mondani. Az egyik az, hogy tegnap találkoztunk Királyhelmec polgármesterével. A Mester 
Galériában még néhány héten keresztül megtekinthető az a kiállítás, amit a királyhelmeci és ferencvárosi közös 
projektként az ottani diákok munkáit láthatjuk. Ezt Ferencváros támogatta, hozzánk fordult a város segítségért, 
amikor ennek a megvalósulását a pandémia miatt a Petőfi Sándor Programot a Kormány leállítva lehetetlenné 
tette volna, hogy olyan iskolán túli programokat valósítsanak meg, amiket egyébként már tudtak. Ezekben a 
településekben kiemelkedően fontosak az ilyen programok ahhoz, hogy az anyanyelvi iskolából ne elvigyék a 
gyerekeket, hanem minél népszerűbbek legyenek. Mindenkinek javaslom a kiállítás megtekintését, szerintem 
nagyon szép. A másik szintén egy elismerés, amit az Önkormányzat kapott. Emlékszünk tavaly a pandémia első 
hullámában nagyon rendhagyó, SZMSZ szerint nem nagyon értelmezhető, nagyon nehéz helyzetbe került 
minden magyarországi település. Olyan feladatokat kaptak az önkormányzatok a Kormánytól, amire nem voltak 
felkészülve és nem kaptak hozzá semmi forrást, protokollt, semmilyen segítséget. Több elismerés is érte 
Ferencváros Önkormányzatát, a pandémia helyzetére nyújtott reakciójáért. A lakosságon túl több, mint 1000 
embert láttunk el, majdnem 100 önkéntessel 4 hónapon keresztül és vannak, akik még a mai napig kapcsolatban 
vannak a segítők közül. Egy újabb elismerést kapott Ferencváros a Településfejlesztési Szövetségtől, ahova 
nagyon sok jó gyakorlattal pályáztak önkormányzatok. A nyilvános díjátadás az előző képviselő-testületi ülés 
idején volt, azért nem tudtuk átvenni akkor, most kaptunk meg. A díj, amit Polgármester Asszony mutat, Bartalus 
Ildikó és Bartalus Sándor szobrászművészek készítették. Végső kidolgozásukat pedig a Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központjának műhelyében végezték. A Településfejlesztési Szövetségtől a társadalmi összetartás 
és a szolidaritás fontosságát akarja kifejezni. Felolvasom a méltatást: „Az élet időről-időre nehézségek elé állít 
bennünket, a kérdés az, hogyan tudunk adaptálódni a megváltozott körülményekhez és létre tudunk-e hozni 
valami szépet, valami jót a ránk zúduló problémából. Ezzel a kérdéssel szembesültünk mindannyian a 
világméretű covid járvány idején úgy egyéni, mint települési szinten. Ferencváros Önkormányzata a nehézségből 
lehetőséget kovácsolt. A koronavírus járvány első hulláma alatt az Önkormányzat gyors reagálással elkezdte 
megszervezni a Kerület önkénteseinek sokoldalú munkáját. A zsűri az önkéntes program kapcsán a következő 
erényeket ismerte el: a számos különböző tevékenységnek köszönhetően komplex program valósult meg, mely 
változatos területeken jelentett segítséget a kerületi lakosoknak. A program igyekezett magán adományokat is 
becsatornázni az önkormányzati források mellé, ezzel is tovább erősítve a civil szerepvállalást. A program 
figyelembe vette a rászorultsági szempontokat is. Az első hullám alatt hiánycikknek számító maszkok elkészítése 
és szétosztása is helyet kapott a program során. A nyújtott mentálhigiénés és oktatási segítség olyan területeken 
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segített, mely kiemelt problémát jelentett a lakosoknak. Vannak olyan kihívások, melyek összekovácsolnak 
bennünket és az erős kötelékek a baj elmúltával is velünk maradnak. E kötelékek további erősítésének 
érdekében a zsűri Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére önkéntesség és civil 
társadalmi elismerést adományozott.” Köszönjük szépen az elismerést, remélem mindnyájan egyformán büszkék 
a városvezetéssel erre az elismerésre.  
 
Baranyi Krisztina: Nagyon büszke vagyok rá és nagyon sok jó visszajelzést kapunk a lakosságtól ezzel 
kapcsolatban a mai napig.  
 
Takács Máriusz: Jegyző Asszony felé fordulnék egy észrevétellel, kéréssel: korábbi években szokás volt az, 
hogy a képviselők értesítve vannak minden önkormányzati rendezvényről, minden eseményről. Az utóbbi időben 
nagyon erősen meglanyhult. Pl. a lakótelepi mulatságról sem kaptam értesítést és úgy tudom a képviselőtársaim 
sem. A Bakáts Fesztről is csak az utolsó pillanatban értesültem. Tudom, hogy lesz majd nemsokára az Aszódi –
lakótelepen, a Konnektorban is megnyitó rendezvény, amiről az újságból értesültem. Arra kérném Jegyző 
Asszonyt, hogy erre a fajta kommunikációra fokozottan figyeljünk. Fontos az, hogy a képviselők és a bizottsági 
tagok is kapjanak időben értesítést, meghívást, fontos az, hogy monitorozhassuk, láthassuk hogyan valósulnak 
meg ezek a programok.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására 

45/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Egy harmadik határozati javaslatot szeretnék felvenni az előterjesztésbe, ami 
megegyezik az első kettő szövegezésével azzal a különbséggel, hogy Mészáros Szilárdot választja meg a 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává a Képviselő-testület. A dátum az ugyanaz. 
 
Baranyi Krisztina: Dr. Bácskai János képviselő úr megbízatása lemondás okán megszűnt. A lemondása miatt 
megüresedett mandátumot a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt által 
bejelentett jelölt, Mezey István szerezte meg. Mezey Istvánt önkormányzati képviselőt a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagjává, továbbá 
Balázs Ádám Samut a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává javasoljuk megválasztani. A következő 
külsős bizottsági tag Mészáros Szilárd, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává javasoljuk 
megválasztani a Momentum képviselő csoportja javaslatára.  
 
Torzsa Sándor: Nem világos számomra: mi a javaslat, az, hogy Balázs Samu Ádám helyett a Mészáros Szilárd 
vagy egy új tag cseréje helyett történik ez javaslat?  
 
Baranyi Krisztina: A második javaslat nem Dr. Bácskai János képviselő lemondása miatt történik, hanem egy 
külsős bizottsági tag miatt kerül újra betöltésre. Az első határozati javaslatban Mezey Istvánt 2021. szeptember 
10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztjuk. A második határozati javaslat úgy szól, hogy Balázs Ádám 
Samut és Mészáros Szilárdot 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává 
megválasztjuk. Két határozati javaslat van. Szerintem egyben szavazhatunk ezekről, amennyiben nincsen 
ellenvetés.  
 
Árva Péter: Köszönöm Borbás Gabriella munkáját, a frakciónk delegáltja volt a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságban. A VIII. kerületben kapott állást, amit összeférhetetlennek tartott, ezért döntött úgy, hogy lemond 
erről a pozícióról. Egyúttal a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként szeretném 
megköszönni Dr. Bácskai János munkáját, amit a bizottságban végzett. 
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Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 45/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
 
444/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezey 
Istvánt 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztja. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balázs 
Ádám Samut és dr. Mészáros Szilárdot 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
tagjává megválasztja. 
Határidő: 2021. szeptember 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: Kérem Balázs Ádám Samut és dr. Mészáros Szilárdot eskütételre fáradjanak a Képviselő-
testület elé. Kérem, hogy álljunk fel. Tisztelt bizottsági tagok, kérem, hogy az eskü szövegét mondják utánam.  
 
ESKÜ 
 
Balázs Ádám Samu és dr. Mészáros Szilárd külső bizottsági tagok letették az esküt. 
 
2./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott 
pályázat elbírálása 

21/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság meghallgatta a pályázót, nagyon jó 
véleménnyel van róla, támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a kinevezését.  
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Torzsa Sándor: Ha lehet kérni néhány mondatban, be tudna mutatkozni a pályázó, hogy megismerjük őt, az jó 
lenne.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, hívjuk be a pályázót.  
 
Pausch Anikó pályázó bejött az ülésterembe. 
 
Pausch Anikó: Köszöntök mindenkit, Pausch Anikó vagyok, a Ferencvárosi Epres Óvoda vezetői pozícióját 
pályáztam meg. 15 éve dolgozom pedagógusként, óvónőként, ebből 5 évig voltam máshol óvodavezető, közben 
próbálom fejleszteni, tovább képezni magam. Az óvodapedagógus diploma után elvégeztem a vezetői diplomát, 
azóta egy neveléstudományi bölcsész diplomára is szert tettem. Most az óvoda továbbfejlesztése érdekében 
elkezdem gyógypedagógiai tanulmányaimat az ELTE-n. 
 
Takács Máriusz: Jelenleg az intézményben Ön intézményvezető helyettesként dolgozik. Milyen fontos fejlesztési 
irányok állnak mostanában az intézmény előtt? Ezalatt értem azt, hogy a kerületben ez az intézmény fogad 
autizmussal élő gyermekeket. Ezzel kapcsolatban nekünk is lesz dolgunk majd a továbbiakban. Az intézményről 
és az előtte álló kihívásokról szóljon nekünk néhány szót.  
 
Pausch Anikó: Négycsoportos óvoda vagyunk, ahol autista gyermeket integrálunk, ami önmagában is nagyon 
nagy kihívás mind a gyermekek, mind a pedagógusok szempontjából. Külön felkészülést igényel az, hogy az 
autista gyermekeket megfelelően tudjuk integrálni. Ehhez szakmai, illetve eszközbeli segítséget is szeretnénk 
majd kérni. Nekik speciális igényeik vannak arra, hogyha a kis idegrendszerük elfárad napközben, akkor hogyan 
tudjuk tovább vinni a napjukat, hogy biztonságban érezzék magukat. Mindenféleképpen hangsúlyt szeretnék arra 
fektetni, hogy a kollégák is továbbképzéseken, előadásokon tudjanak részt venni, hogy az autista integrációt 
minél gördülékenyebben meg tudjuk oldani. Szeretnénk az autista gyermekeknek autista sarkot kialakítani az 
óvodában, hogy a nyugalmukat tudjuk biztosítani és a fejlesztésükhöz a mindennapi megoldásokat meg tudjuk 
valósítani. Ez egy másik problémát is felvet az intézményben: a nagy óvodapedagógus hiány nálunk kicsit még 
nehezebb, mert sok pedagógus gondolkodik úgy, amikor eljön hozzánk pályázni, hogy autista gyermekekkel 
sokkal nehezebb együtt dolgozni, bár egy nagyon szép kihívás. Az óvodapedagógus hiányt is próbáljuk a sok 
fejlesztéssel, illetve a szakmai továbbképzéssel enyhíteni.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 21/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
445/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Epres Óvoda, óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
eredményes pályázat alapján Pausch Anikót 2021. október 1. napjától - 2026. július 31. napjáig tartó, 5 éves 
határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi Epres Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak 
ellátásával. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pausch Anikó illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 416.006 Ft/hó összegben állapítja meg. 
Illetményének összetétele: 

 alapilletmény:     237.510 Ft 
 intézményvezetői pótlék               109.620 Ft 
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 ágazati szakmai pótlék:     23.751 Ft 
 minőségi munka alapján járó többletdíjazás:  45.125 Ft (november 30-ig) 
 összesen:     416.006 Ft 

Az illetménynek az intézményvezetői pótlék része és a minőségi munka alapján járó többletdíjazás, éves 
értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy Pausch Anikó óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  nem szavazott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Gratulálunk Óvodavezető Asszonynak! 
 
Pausch Anikó pályázó kiment az ülésteremből. 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina: Mindannyian megkapták az előterjesztéshez kiosztott írásbeli módosító javaslatomat, amely 
arról szól, hogy a József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerinti pénzdíjak kiosztása 
lehetővé váljon. 400.000 forinttal kerül megemelésre a 3793. számú költségvetési sor. Arról szól még, hogy a 
Bakáts utca 8. szám alatti helyiség alapító okirata megváltozik és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központhoz kerül üzemeltetésre. A helyiség felújítására szolgáló 10 millió forint is átkerül a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központ költségvetésébe az Önkormányzathoz. Ezzel a két mostani módosítással együtt 
kérem az észrevételeiket. 
 
Torzsa Sándor: A Demokraták Frakciója foglalkozott a költségvetés módosítással részleteiben. Látható az, hogy 
a járvány szorítása kis lélegzetvételnyi lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára. Máris körvonalazódik az a 
politika, amit jó szívvel tud a Demokraták Frakciója is támogatni, illetve az, amit a választási programunkban 
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közösen vállaltunk. Látható az, hogy elindultak a faltól falig takarítások. Több tucat utca tisztult meg a kerületben. 
Soha ennyi szemetet, hulladékot nem szállított el a közterületekről a FESZOFE Nonprofit Kft., mint 2021-ben. 
Elindult a közterületek megújulása. Megújul a Bakáts tér, elindul a „Törd a betont” program is. Bízom benne, hogy 
az Ecseri út és a Valéria tér a József Attila-lakótelepen egy szebb, rendezettebb külsőt fog tudni kapni. A 
legfontosabb talán az, hogy végre kimondhatjuk, hogy folytatódik a tömbrehabilitáció. Elég nagy szégyenfoltja 
volt a kerületnek, a mindenkori vezetésnek az, hogy egy olyan program, ami 30 éven keresztül futott, egyáltalán 
leállhatott. Ezek ki is jelölik azokat a feladatokat, melyekkel 2022-ben érdemes foglalkozni, melyeket javasoljuk is. 
Azt tapasztalja a frakciónk, ahhoz, hogy minél magasabb minőségű közterületeket teremtsünk, végiggondolásra 
méltó az, hogy bevezessük a hétvégi takarítások intézményét. Azt a közterületi tisztaságot, amit szeretnénk nem 
fogjuk soha elérni, ha nincsenek hétvégén takarítások. Ezért szükségesnek látjuk, hogy 2022-ben egy ilyen 
program elinduljon. Érdemes lenne felállítani egy köztisztasági gyorsreagálású csapatot, amely képes arra, 
hogyha valahol nagyobb köztisztasági probléma lép fel, akkor esetlegesen tudjon azonnal intézkedni. Fontosnak 
gondoljuk, hogy később el tudjon indulni egy illemhely létrehozási program, amiben tudjuk, hogy vannak 
tárgyalások. Szorgalmazzuk azt, hogy ez mielőbb realizálódjon. Jó lenne az, hogyha a közterületeinken nem 
csak elszáradt füvek, kórók lennének. Lehet, hogy célszerű lenne kidolgozni egy virágosítási programot, hogy a 
kiégett fű és virágágyások helyett szép virágok legyenek. Bízunk benne, hogy ezek a tervek 2022-ben meg 
fognak tudni valósulni és már lesz arra kapacitása az Önkormányzatnak, hogy az ilyen ügyekről beszéljünk és 
ezeket valósítsuk meg.  
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság módosító javaslatot fogadott el a 
szöveges rész 4. oldal közepén, ahol arról van szó, hogy a Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola 
kertje fel lesz újítva, hogy a Belső-Pesti Tankerülettel nem vezetett eredményre az egyeztetés. Az előterjesztés 
megszületése és a bizottsági ülés között a Belső-Pesti Tankerület válaszolt és jelezte, hogy részt kíván venni 
ebben a programban és hajlandó rá költeni is. Szerződés még nem kötetett. A jóhiszeműség jegyében arra tett a 
bizottság javaslatot, hogy a következő mondat kerüljön ki a szöveges értékelésből: „Az egyeztetések nem 
vezettek eredményre.” Ennek kapcsán megemlíteném, hogy nagyszerű, hogy ez a felújítás meg fog történni, de 
elő fog állni az a faramuci helyzet, hogy ez az intézmény egy másik intézményen belül, amely intézmény 
felújítására több év óta egyáltalán nem költünk, éppen csak megpróbáljuk megtenni az állagmegóvását. A 
Ferencváros legnagyobb óvodája bizonytalansági helyzetben van, de ettől még erősen romló állapotú. Többször 
elmondtam, hogy erre az intézményre kell költeni. Ennek a felújításával számolni kell. Most is elmondom, hogy 
erre az intézményre a jövő évi költségvetésünkben muszáj, hogy felújítási keretet szánjuk, mert a tetejét, udvarát, 
sok mindent meg kellene csinálni. Azzal, hogy a Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola kertje fel lesz 
újítva az odajáró szülők joggal fogják azt érezni, hogy megint megújult valami, csak nem az ő gyermeküknek az 
óvodája. A másik módosítás, ami később érkezett, a Bakáts utca 8. szám alatt elhelyezkedő pincerendszer 
felújítása. A korábban odatett 10 millió forint átkerül a FIÜK-höz. Ezt alapvetően támogatjuk. A bizottság 
megtekintette a helyet, látta, hogy ennél sokkal több pénz is szükség lenne rá, de hogy a Pinceszínház 
megosztva tudja használni raktárként és kiállítótérként fontos, hogy ez az összeg ráköltésre kerüljön. 
Alpolgármester Asszonnyal beszéltünk róla és megállapítottuk, hogy hosszútávon jó lenne, ha a Pinceszínház 
nem itt tárolná a dolgait, mert nem annyira alkalmas rá ez a hely. Jó lenne, ha a későbbiekben, mondjuk egy 
éven belül találnánk egy olyan önkormányzati ingatlant, ami alkalmasabb raktárnak is. Ehhez a helyiséghez pedig 
találnánk valami olyan pályázati forrást, amiből egy kellőképpen impozáns, a megújult Bakáts tér sarkán kialakuló 
új kulturális teret létre lehetne belőle hozni. Ez biztosan nem ebből a 10 millió forintból fog megtörténni, ennél 
sokkal több pénzre lesz szükség.  
 
Baranyi Krisztina: A Belső-Pesti Tankerület vezetőjével időközben én magam is folytattam egyeztetéseket. Az 
Irodavezető Úrnak is pozitívan nyilatkozott erről a projektről. Egyenlőre még írásban, hivatalos választ nem 
kaptunk. Ez az egy mondat a szöveges részben nem sokat jelent, de természetesen kihúzhatjuk. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az utólagos 
kiosztott módosítással együtt elfogadásra javasolja.  
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és nem támogatta 
elfogadásra azt. Szeretném megjegyezni, hogy látom, hogy a nemzetiségi önkormányzatok összesen 975.000 
forintot utaltak vissza a 2020. évi fel nem használt összegből, amit a pandémia miatt nem tudtak felhasználni. 
Ehhez képest a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amely az elmúlt 7 évben sikeresen 
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megrendezte a Hagyományőrző Kulturális és Tehetséggondozó nyári táborát 90-100 gyermek részvételével, az 
idei évben már a gyermekek 1/3-át tudta nyaraltatni. Ez azért történhetett meg, mert a roma koncepció sor, ami 
korábban 10 millió forintot biztosított a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára, ez 6 millió 
forintra zsugorodott. Megtörtént a sor átnevezése is. Ez már a 3202. sor, helyi esélyegyenlőségi program 
végrehajtásával összefüggő feladatok sorra változott, melynek felosztásakor a roma közösséghez rendelt összeg 
1,5 forint lett. Ha megnézzük a többi sort, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat maximum 2,5-3 
millió forint az, amit erről a sorról megkaphat. A korábbi 10 millió forinttal összehasonlítva több, mint harmadára 
zsugorodott ez az összeg. Ha hozzávesszük azt még, hogy a 3989.soron, ami a nemzetiségek számára biztosít 
támogatást, itt a korábbi 6 millió forint 3 millió forintra csökkent, akkor ez azt jelenti, hogy a Ferencvárosi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közel 10 millió forintos veszteséget könyvelhet el az elmúlt évekhez képest. Nem 
csoda, hogyha a roma nemzetiségű gyermekek számára biztosított táborozás csak ilyen kevés gyermekkel tudott 
megvalósulni. Az sem csoda, hogy beiskolázási csomagot sem tud adni a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a gyermekek számára. Korábban 350 gyermeknek biztosított olyan felszerelést, tanszert, amit a 
kerületi tanszercsomag nem tartalmazott. Nem tud élelmiszercsomagot adni a 450 roma családnak, akiknek ez 
az ünnepek előtt mindig nagy segítséget jelentett. Nincsen kirándulás, veszélyben a mikuláscsomag és a fenyőfa, 
szaloncukor osztás, mely a tavalyi önkormányzati beavatkozásnak köszönhetően már 1000 roma család 
kimaradt. Nem beszéltem még a Rókus sorsáról, akinek a helyére ma a Borsod-Abaúj-Zemplén megye ózdi 
járásában bejegyzett szervezet költözött, vagy a ferencvárosi roma zenészek helyzetéről, akik helyett vannak 
nekünk Várkonyi Csibészek, akik szintén BAZ megyéből érkeztek. Ha már itt tartunk szeretném megkérdezni, 
hogy miért maradt el a Roma Kulturális Fesztivál, aminek nagy hagyománya van Ferencvárosban, minden 
nyáron megrendezte eddig az Önkormányzat. Kérdezem Polgármester Asszonytól, hogy tervezi-e visszapótolni a 
hiányzó összeget és, ha igen honnan, mennyit, mikor vagy tovább szándékozik gyengíteni a ferencvárosi roma 
közösséget? Nem találom a 3929. templom felújítási pályázat sort a költségvetésben. Ez a sor kikerült a 
költségvetésből? Ez korábban egy 10 millió forintos templom felújítási összeg volt. Szeretnék erre választ kapni.  
 
Baranyi Krisztina: A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat roma kisebbségekről kapcsolatos sorokról, 
rendezvényekről Alpolgármester Asszony ad részletes tájékoztatást. Egy dolgot szeretnék elmondani, át kell 
gondolnunk azt, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat táboroztatása Balatonlellén a jövő évben 
hogyan fog megtörténni, mert az ottani személyzet a tábor közepén felállt és felmondással fenyegetőzött abban 
az esetben, ha nekik ott kell maradniuk a táborban. Olyan cselekmények történtek, hogy nem vállalták az 
alkalmazottaink az ottani munkát. A jövő évi táboroztatás helyszíne biztosan át lesz gondolva.  
 
Döme Zsuzsanna: Elsősorban valószínű annyi lehet a probléma ezekkel a nyári táborokkal, hogy itt nem 
diáktáborozás folyik elsősorban, hanem jóval nagyobb számban vannak a felnőttek, mint a gyerekek. De ezen 
részleteket illetően még nekem is utána kell néznem. Volt egy nagyon szomorú mondat, hogy a tavalyi 
szaloncukor és fenyőfa osztásból 300 roma család maradt ki. Ugyanakkora mennyiséget osztottunk szét, sőt 
valamivel többet, mint szokott az Önkormányzat. Jelen voltam az osztásnál egészen a zárásig. Egy család sem 
távozott szaloncukor és fenyőfa nélkül. Nagyon szépen kérem, hogy ilyeneket ne állítson Képviselő Asszony. Azt 
is tudom, hogy tavaly, amikor 3 millió forint jutott a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári 
táboroztatására, akkor is egész évben azt kellett hallgatni a városnak, hogy ebből nem tud táborozni 100 gyerek. 
Nagyon szívesen segítek, sok diáktábort szerveztem már ennek töredékéért roma gyerekeknek és sok színes 
program bele tud férni. Az, hogy miért nincsen Nyári Kulturális Fesztivál ezt a nemzetiségi önkormányzat 
képviselőitől kellene megkérdezni, nem pályáztak ilyenre. Arra tudnak a bizottságok támogatást nyújtani, amire 
kérnek a szervezetek. Elképzelhető, hogy még a vírus bizonytalansága miatt nem tudták ezeket időben 
megszervezni. Örömmel tájékoztatom, hogy a Kormány által a norvég civil alapot támadva, számonkérésére 
indított Városi Civil Alapból a Szőke István Alapítvány 3 millió forintot kapott, ez Tar József egyik szervezete. 
Pontosan ugyanazokra a célokra kapta ezt a pénzt, amit Ön tőlünk szeretne. Minden egyes kulturális 
rendezvényre az Önkormányzatnak harmadannyi pénze volt, mint a tavalyi évben a kormányzati elvonások miatt. 
A pályázatokon további rendezvényekre kértek és kaptak támogatást, kézműves foglalkozástól kezdve a 
decemberi Roma Kulturális Fesztiválig. Remélem, hogy ezeket az összegeket ebben az évben sikerül is 
felhasználni és, hogy még decemberben meg lehet a rendezvényeket szervezni. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt.  
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Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja azt.  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja azt. Nincsen a hozzászólók között mögöttem más bizottsági elnök, így megtenném a 
hozzászólásomat is. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak volt egy olyan indítványa, 
kérése, hogy kapjunk egy átfogó tájékoztatást a következő bizottsági ülésre az elmúlt években elvégzett óvoda 
felújításokról. Ezen az anyagon elkezdtünk már dolgozni a Hivatallal. Szeretném, ha egy olyan része is lenne 
ennek az anyagnak, ami a gyereklétszámokat is tartalmazza, hogy átláthatóbb és tervezhetőbb legyen 
számunkra, hogy hova is szükséges felújításokat koncentrálnunk a jövőben. A másik hozzászólásom a Bakáts 
téri pincével kapcsolatos. Megfelelő helyre kerül a 10 millió forint, támogatom. Fel szeretném ajánlani építészi, 
tartó szerkezetrekonstrukciós, épületszerkezeti segítségemet, hogy ezt a kevés pénzt mégis mire érdemes 
költeni. Ez a helyiség nagy alapterületű, a 10 millió forint az semmi. Nagyon tetszenek Alpolgármester Asszony 
vágyai és szeretném, ha azok megvalósulnának, de azok nagyságrendileg több forrást igényelnek. Ezt a kevés 
pénzt tudjuk erre költeni. Nézzük meg alaposan, közösen, hogy mire is költsük el. Kértem a Kulturális, Oktatási, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagjaként erről egy tájékoztatást, hogy mégis mit fogunk felújítani. 
Nemcsak a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, de én is támogatom a költségvetés 
módosítását.  
 
Baranyi Krisztina: Jövőre tervezünk forrást adni. Nemcsak ehhez, hanem a Bakáts tér másik oldalán lévő 
helyiséghez is, ahol a nyilvános illemhelyeket és vendéglátást tervezünk kialakítani, hogy a felújított Bakáts tér ne 
maradjon nyilvános WC nélkül. Most ebbe a költségvetésbe december 31-ig mind a kettőre ez a pénz fért bele, 
de természetesen ezek valóban kevesek ahhoz, hogy a teljes két helyiséget normálisan fel tudjuk újítani. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén már elmondtam, azt 
szeretném megismételni. Az előterjesztéssel kapcsolatban köszönöm szépen Romhányi Ildikónak és csapatának 
a munkát, hogy az irodalmi támogatás módosítása bekerült. Bár nem a költségvetéshez tartozik, de köszönöm 
Papula Évának is, hogy az utolsó utáni pillanatban megkapott feladatba, miszerint a pályázati kiírás készüljön el, 
belevetette magát a munkába és jól halad. Ha már szóba került a Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános 
Iskola elmondom, hogy az, hogy ez itt tud lenni a költségvetésben abban Szilágyi Imrének, Szili Adriánnak és 
Reiner Roland alpolgármesternek kiemelkedő érdeme volt. Köszönöm szépen, hogy partnerek voltak ebben és 
eljutott odáig ez az egész, hogy az óvoda udvara meg fog tudni újulni.  
 
Kállay Gáborné: A felvetett problémával, ami a nyári táboroztatás kapcsán felmerült, minden évben ellátogattam, 
volt, hogy többször is a roma táborba. Magam nem tapasztaltam, de ha volt ilyen fajta probléma, akkor azt 
általában az Önkormányzat tudta kezelni. A szaloncukorosztással kapcsolatosan az igazság kedvéért 
elmondanám, hogy az Önkormányzat meghirdette széles körben ezt az osztást, amit korábban kifejezetten csak 
a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, csak a roma lakosság részére biztosított. Ezért maradtak ki az 
osztásból olyan roma családok, akiknek már nem jutott ebből az adományból. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével, Tar Józseffel kellene tisztázni a területért felelős Alpolgármester Asszonynak az 
ügyeket. Engem az Elnök Úr úgy tájékoztatott, hogy semmilyen megkeresésére nem reagál az Önkormányzat 
vezetése, sem az e-mailjeire, sem a telefonjaira nincsen reakció. Nincsen módja, alkalma, hogy ezekről a 
dolgokról beszéljen, hogy ezeket a problémákat kezelje. Egyébként semmilyen fórumon nem kap lehetőséget 
arra, hogy a véleményét elmondja, mert sem az újságban, sem a tv-ben nem kap erre lehetőséget. Ha vele 
interjút készítenek, akkor ezek az interjúk nem kerülnek adásba.  
A másik felvetésemre nem kaptam még választ, úgyhogy szeretném még egyszer megkérdezni, hogy hová tűnt a 
templom felújítási pályázat sora a költségvetésből? 
 
Baranyi Krisztina: Erről megfeledkeztem, elnézést. Ez a költségvetési sor már tavaly kikerült a költségvetésből, 
úgy látom másfél évig nem hiányzott. 
 
Döme Zsuzsanna: A további vádakra reagálnék: úgy láttam, hogy volt egy egészen hosszú műsorban a 9-es tv-
ben, szerintem többször is. Az, hogy mi kerül bele a helyi újságba, az nem rajtam múlik, hanem a főszerkesztőn. 
Ha már tényleg kicsit roma ellenességgel vagyunk vádolva, azért kiemelném, hogy ez volt az egyik első 
Önkormányzat, amelyik télen a roma gyilkosságsorozatokról is megemlékezett, ami nem hivatalos emléknap, de 
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mégis egy olyan gyásznapja az országnak, amiről állami, önkormányzati szinten meg kell emlékezni. Teljesen 
egyedi dal született Ferencvárosban, ami most is megtekinthető az interneten. Romák és nem romák éneklik az 
Ederlezit. Szerintem az internet egyik leggyönyörűbb Ederlezi feldolgozása. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy 
idén legelőször augusztus 2-án, a Roma Holokauszt emléknapján nem külön-külön voltak a különböző 
megemlékezések, hanem egész nagy szervező és egyeztető munkával sikerült összehoznunk. Közösen a 
Fővárossal, különböző roma civil szervezetekkel közösen Ferencváros Önkormányzata szervezte a Nehru parton 
ezt a megemlékezést, amire Tar Józsefet személyesen hívtam meg, de éppen akkor táboroztatott. Szeretném 
ezeket visszautasítani. Sokszor hallok tőle olyan vádat, hogy nem foglalkozunk azokkal az ügyekkel, amelyek 
hozzá elkerülnek, lakossági panaszok. Minden esetben kérem, hogy ezeket továbbítsa számomra, de nem 
igazán szokta ezt megtenni. Utoljára hagytam a szaloncukor osztással kapcsolatos dolgokat: mi történt? Sajnos 
nem az volt eddig, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a saját felületein hirdette volna ezeket 
a lehetőségeket. Nem létezett Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat felület sem a közösségi oldalon, 
sem hírdető felületen, sem levélben, semmilyen átlátható formában. Nem tudom, hogy kik azok a roma családok, 
hogy most, hogy nyilvánosan meg lett hírdetve ez az esemény nem hallottak róla, míg eddig, amíg egy zárt, 
titkos, saját csoportban hallottak erről az eseményről. Beszéltünk akkor is Tar Józseffel, annyi történt, hogy nem 
csak romáknak hírdettük meg ezt a Ferencvárosi Művelődési Központ és a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat munkatársainak segítségével megvalósított osztást, hanem minden rászorulónak. Jöttek olyan 5-6 
gyermekes nem cigány családok is fenyőfáért és szaloncukorért, akik eddig ezeket nem tudták igénybe venni. 
Beszéltünk akkor is Tar Józseffel, aggódott azon, hogy nem fog jutni a roma családoknak elég, ezért voltam jelen 
egész végig ezen a rendezvényen, amit több fórumon is hírdettünk. Ő is hírdette ezt a lehetőséget. Mindenkinek 
jutott minden. Már sötétben voltunk, de még mindig volt fenyőfa. Így zárult le ez az osztás. Idén télen is 
hasonlóan tervezem, tehát nem egy titkos csoportban hirdetve, hanem nyíltan, nyilvánosan, más rászorulóknak is 
kinyitva ezt a fenyőfa lehetőséget.  
 
Reiner Roland: Kérném, hogy az alapzajt csökkentsük, mert nehezen halljuk egymás hangját. Reagálnék a 
templom felújítási sorra, hogy kronológikusan hogyan is volt ez. A tavalyi év legelején a költségvetés első 
fordulójában, amikor még úgy tűnt, hogy minden rendben lesz, akkor valóban megvolt ez a sor. Az első 
módosításnál másfél évvel ezelőtt, amikor a pandémia első hullámát követő lezárások kezdődtek és az összes 
önkormányzat szembesült azzal, hogy ez hogyan fog hatni a bevételeire, ez Ferencváros esetében is több 
milliárdos bevételkiesés volt, ennek a kiadási oldalán kellett intézkedéseket hozni. Ekkor került ki a 
költségvetésből a templom felújítási sor, nagyjából 80-90 másik sorral együtt. Az év folyamán, ahogyan visszatért 
az élet, ezeket a sorokat fokozatosan visszatettük. 2020-ban nem hangzott el egyszer sem olyan igény, hogy ezt 
a sort tegyük vissza, nem volt ilyen módosító. Volt rá lehetőség. Mindjárt megadom a szót Gyurákovics 
Andreának és akkor elmondhatja, hogy hány ülésen próbálta meg ezt a sort visszaállítani. Ez a sor tavaly ezért 
került ki a költségvetésből és miután nem volt rá igény, ezért idén már nem került vissza. 
 
Gyurákovics Andrea: A helyzet a következő. Az, hogy miről dönt a Képviselő-testület és milyen lehetőségei 
voltak mondjuk a Fidesz Frakciónak a pandémia alatt, képviselő-testületi jogkört megkapó polgármesterhez, a 
költségvetés módosításokhoz milyen javaslattételi lehetőségei voltak, szerintem ezt a vitát most ne nyissuk ki, 
mert akkor valóban holnap megyünk haza. Ezzel kapcsolatosan sok mindent el lehetne mondani, azt nem, hogy 
velünk egyeztetés, vagy bármilyen előzetes kérdés hozzánk került volna, vagy javaslattételi lehetőségünk lett 
volna. A kész költségvetés módosításokról kaptunk határozatot. Azt kérdezném Alpolgármester Úrtól, hogy a 
lakóház felújítási pályázat, ha jól tudom, akkor arra 60 millió forint lett elkülönítve. Meghallgattam a vitát, úgy tűnt, 
Ön is és városvezetés is azt mondta, hogy a zárszámadás után van lehetőség átcsoportosítani összegeket, 
hiszen maradt pénz, maradt keret. A lakóház felújítás pályázat határidején még nem vagyunk túl. Még lenne 
lehetősége a társasházaknak pályázni és pályázatot beadni. Javaslatom az, hogy a 60 millió forintos keretet 
növeljük meg 200 millió forintra és erről szeretnék szavazást kérni.  
 
Baranyi Krisztina: Ezek szerint nem templomfelújításra kérnek pénzt?  
 
Gyurákovics Andrea: Ha most ez a cinikus hozzászólása van és a cikizés a levezetés folyamata, én teszek egy 
javaslatot. Képviselők vagyunk, mindenki megteszi a saját javaslatát. Ha ezt most Ön ilyen cinikusan, 
visszakérdezve, tulajdonképpen ledegradálja a képviselőket, akkor semmi értelme, hogy itt legyenek a 
képviselők.  
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Baranyi Krisztina: Az összes költségvetés módosításról kaptak előzetesen anyagot a városvezetéstől. Ön az 
előbb állította 180 fokban az ellenkezőjét, tekintettel az előző hozzászólásukra, megkérdeztem, hogy akkor 
templom felújításra nem kérnek, hanem a közös képviselő asszony a társasház felújításokra kér?  
 
Kállay Gáborné: Alpolgármester Asszonynak szeretném jelezni, hogy nem azzal van a problémám, hogy az 
Önkormányzat a rászorultak számára karácsonyi csomagot oszt, hanem azzal van a problémám, hogy a 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak meg kell hagyni azt a lehetőségét, hogy ő döntse el, hogy 
kinek oszt csomagot. Ebben az Önkormányzat egyeztessen. Ezt a fajta csúsztatást visszautasítom. Minden 
nagyon örvendetes, amit Alpolgármester Asszony felsorolt, de folyamatosan a ferencvárosi roma közösségről 
beszélek és az ő sorsukról, és azt szeretném, hogyha a velük való kapcsolat nem menne tönkre és nem válna a 
közösség hátrányára. Nálam most van egy költségvetés. A tavalyi évi 5. módosításnál még mindig szerepel a 
templom felújítási pályázat. Nem tudom, hogy honnan veszik azt, hogy erre nem volt igény. Ki lett írva pályázat 
és az egyházak nem jelentkeztek erre a pályázatra? Hogyan történt annak a megítélése, hogy erre nincsen 
szükség? Ebben az évben Polgármester Asszony egy személyben döntött a költségvetésről, abban még a sor ott 
volt, de már nem volt rajta pénz. Arra számítottam, mivel a zárszámadáskor volt 2.250.000.000 forintos szabad 
felhasználású összeg a költségvetésben, hogy ez a 10 millió forint visszakerül. Az ország a pápai látogatásra 
készül és az Eucharisztikus Kongresszus zajlik. Ebben a helyzetben fel sem merült bennem, hogy Ferencváros 
Önkormányzata ezt a szép gesztust megtagadja az egyházaktól, ami eddig biztosította az egyházak számára, 
hogy olyan karbantartást elvégezzenek a templomokon, ami egész Ferencváros számára egy lehetőség arra, 
hogy a kerület szebbé, jobbá, élhetőbbé váljon. Szeretném kérni, hogy ez a sor kerüljön vissza a költségvetésbe, 
kérem, hogy ezzel módosítsuk a költségvetést.  
 
Baranyi Krisztina: Az a rossz hírem van Képviselő Asszony, hogy nemcsak a templom felújítási sorról tűntek el 
pénzek a pandémia és a kormányzati elvonások miatt, ami 3,5 milliárd forintos bevételkiesést jelent. Sok 
mindenhonnan eltűnt pénz, mi vártuk a Kormány segítségét a pandémia alatt, hiszen állami feladatokat láttunk el, 
vagy a tőlünk elvont pénz pótlását, amit többször megígértek. Itt, személyesen egyeztetésen is ígéretet tettek rá. 
Mi, mint Önkormányzat és más önkormányzat sem kaptunk egy büdös fillért sem ebben a helyzetben. 
Ellentétben az egyházzal, aki a pandémia alatt több 10 milliárd forintos támogatást kapott, pl. 
templomfelújításokra. Ne felejtsük el pl. a Bakáts téri templomnak csak a külső felújítása másfélszer annyiba 
került az adófizetőknek, mint maga a Bakáts tér felújítása. Most folyik a belső felújítás. Az állam nagyon 
bőkezűen támogatta helyesen. Az Eucharisztikus Kongresszusra, mint tudjuk, nagyon sok katolikus 
megdöbbenésére, a pápa látogatással együtt csak 75.000 érdeklődő jelentkezett. De több 10 milliárd forintot 
költöttek el ebben az évben ennek a megszervezésére. Azt gondolom, hogy ez a 10 millió forint, ami most ebben 
a költségvetésben nem áll rendelkezésünkre templomfelújításra, nem biztos, hogy ez az összeg hiányzik az 
egyháznak. Annál inkább hiányzik azoknak az embereknek, akiknek a lakásfelújítására költünk belőle.  
 
Mezey István: Polgármester Asszony azt tapasztaltam, hogy Ön többször nagyon büszke arra, hogy a kisebbség 
védelmében lép fel és ebben mutat erényeket. A mostani hozzászólása egészen megdöbbentett. Nem emiatt 
kértem szót percekkel ezelőtt, de nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy egy egyházat kritizáló, a számukra 
adott támogatást, velük meg nem beszélve elvétel után Ön azt gondolja, hogy ez rendben van. A kisebbségi 
önkormányzat munkájával kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, esetleg a munkájukat kritika éri az Ön 
részéről, ez rendben van, kritizálhatja, de hozza a Képviselő-testület elé. Ezeket a döntéseket ne Önök hozzák 
meg, hanem legyen egyfajta párbeszéd. A társasházi felújítással kapcsolatos összegekkel kapcsolatosan 
elmondom, hogy nagyon ritka az, hogy az Önkormányzat úgy tud adni a lakóiknak támogatást, mint a társasházi 
pályázati felújításban. Ez a pénz konkrétan azokhoz a régi 100 év körüli épületekhez kerül, akik értelemszerűen 
azokat az elképesztő összegeket, amelyekbe egy liftfelújítás, egy folyosó, lépcsőház felújítás nem tudják közös 
költségből kigazdálkodni. Ennek jelentős szerepe van. Azt gondolom, hogy a költségvetésünk egyik legfontosabb 
része, hogy a társasházainkat és az itt élő polgárainkat ezzel támogassuk. A támogatás csökkentése pontosan a 
ferencvárosiak ellen való lenne. Az egyházi támogatást is el lehet vonni, lehet hivatkozni az Eucharisztikus 
Kongresszusra elköltött pénzekre, de ez hangulatkeltés. Polgármester Asszony, Önnek nem hangulatot kell 
keltenie, hanem dolgoznia kell a kerületért! Nem a kisebbségeket, nem a vallási meggyőződésükben lévő 
embereket kellene támadnia, hanem értük kellene pont dolgoznia! 
 
Baranyi Krisztina: Nem tudom, hogy hol hallotta ki az egyházellenességet abból, amit mondtam, de ezt 
visszautasítom. Én magam is pünkösdkor pl. pápai misén vettem részt. Ezt kérem ne tegye, ne keverjük ide. Ez a 
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felújítási sor már másfél évvel ezelőtt üressé vált. Önöktől sem erre, sem a társasház felújításokra nem érkezett 
javaslat, hogy emeljünk az összegen. Az a helyzet, hogy a társasház felújítási pályázat határideje szeptember 
13-án hétfőn lejár. Egyszerűen már lehetetlen azt megoldani, hogy most módosítsuk az összeget 200 millió 
forintra. Értem, hogy a Képviselő Asszony társasházkezelő cégének nagyon jól jönnének ezek a megrendelések, 
ahogyan az elmúlt években is, ennek a hasznából és a képviselőségéből származó hírnevéből élt, de sajnos 
technikailag ez már sajnos megoldhatatlan. Még egyszer mondom tehettek volna javaslatot ennek a sornak a 
felemelésére, amikor megkapták ezeket az anyagokat. Szeptember 13-án, hétfőn zárul a pályázat. Most már 
sajnos ez nem megoldható. 
 
Reiner Roland: A 2020. októberében a rendes ülésen volt teljes Képviselő-testület által tárgyalt költségvetés 
módosítás, ahova a tőlem balra ülő frakciók adtak be módosító javaslatot, a tőlem jobbra ülő frakciók nem adtak 
be módosító javaslatot. Volt lehetőségük arra, hogy a tavalyi évi költségvetést menet közben módosítsák. Az az 
állítás, hogy erre Önöknek nem volt lehetősége, nem igaz állítás. Elmondtam, hogy a pandémia idején volt egy 
elvonás, ezt követően fokozatosan visszatettük a sorokat. A sorok visszatételét már közösen csináltuk és Önök 
nem javasolták ennek a sornak a visszaállítását egy alkalommal sem. A költségvetés oszlopai nagyjából úgy 
jönnek sorba, hogy az első oszlop az, amit elfogadunk, utána minden egyes módosítás. Általában, amikor látjuk, 
hogy egy nagyot változik, az a zárszámadást követő változás. Ott nagyon sok helyen megjelennek plusz 
összegek. Ezek ugye a kötelezettséggel terhelt maradványok. Ennél a sornál ugyanerről van szó. Tehát a 2020. 
évben a májusi költségvetés módosítását követő oszlopokban szereplő összeg az előző évben megkötött, de az 
előző év december 31-ig ki nem fizetett szerződések összegét tartalmazza. Ezt a két pontosítást szerettem volna 
megtenni. A társasház felújítás pályázattal kapcsolatosan ugyanezt akartam mondani. Ez egy pályázati kiírás, 
ami tartalmazza a keretösszeget. Ezen a ponton ezt már nem lehet módosítani. A rendeletet lehet módosítani, 
meg lehet új eszközöket találni, de azt, hogy most emeljük meg az összeget, a jelenlegi kiírás 60 millió forintját, 
mivel egy kiírt pályázat van folyamatban, szerintem az már nem módosítható.  
 
Torzsa Sándor: Érteni vélem azt a problémát, amit Kállay Gáborné feszeget. Tudni kell, hogy a kisebbségi 
önkormányzatoknak az állami normatívája, amit a Kormány biztosít számukra, hogy működni tudjanak, az olyan 
alacsony, hogy már a működési költségeket sem képesek kifizetni ebből. Aki nem végzi el a feladatát, az a 
Kormány a kisebbségi önkormányzatok felé, hiszen nem biztosítja az autonóm kisebbségi önkormányzatoknak a 
működési költségét. Ellenben mi nagyon helyesen elvégezzük az állam feladatát, amit a kormányzat nem lát el és 
mi az önkormányzati költségvetésünkből támogatjuk a kisebbségi önkormányzatokat. Ez egy szabadon vállalt 
feladat. Ezt az önök kormánya helyett végezzük el. Nagyon jó szívvel támogatom azt, hogyha Kállay Gáborné 
figyel, hogy kezdeményezzék a kerület fideszes országgyűlési képviselőjénél, Kocsis Máténál, hogy végre 
emelkedjenek meg a kisebbségi önkormányzatok állami normatívái. Így a kisebbségi önkormányzatok méltó 
módon tudnának működni. Az a pénz, amit az Orbán-Kormány biztosít a kisebbségi önkormányzatoknak, az azt 
eredményezi, hogy nem tudják ellátni a saját feladataikat sem. A templom felújítási sorról a következőket 
gondolom: a kerület legszebb templomának a tere, a közterület most újul meg. Nem 10 millió forintot költünk 
templomokkal kapcsolatos felújításokra, hanem 1 milliárd forintot költünk idén erre. Nem értem, hogy hol a 
probléma? Minden itt a Belső-Ferencvárosban élő hívő ember nagyon fog annak örülni, hogy nem kopott 
járdákon keresztül bukdácsolva kell eljutni nekik a misére, hanem egy szép, megújult környezetben tud eljárni a 
vallását gyakorolni. 1 milliárd forinttal járultunk hozzá, hogy a hívek szép, rendezett környezetben tudják 
gyakorolni a vallásukat. 
 
Takács Krisztián: Megtenném azt a meddő kísérletet, hogy mindenkit megkérek, hogy a személyeskedéseket 
hagyjuk a képviselő-testületi ülésen kívül. Nem csak annyiból áll egy költségvetés módosítás, hogy 
megnevezzük, hogy melyik sort szeretnénk megemelni, hanem ennek van egy másik oldala is. Azt is meg kell 
neveznünk, hogy honnan szeretnénk elvenni 140 millió forintot. Jelenleg azért, mert csak napok vannak hátra a 
pályázatból és, mert az említett okokból kifolyólag az Önkormányzat nem úszik a pénzben, ezzel nem tudok 
egyetérteni. Mint belső-ferencvárosi képviselő én is tudom támogatni, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten a lehető legnagyobb mértékben segítse a kerület lakóházainak a megújulását. Belső-Ferencvárosban 
nem kevés régi építésű épület van, amire ráfér a felújítás. Jelenleg azt látni kell, hogy erre az Önkormányzatnak 
sajnos nincsen forrása.  
 
Kállay Gáborné: Polgármester Asszonynak mondanám csak a pontosság kedvéért: azt, hogy hányan 
regisztráltak a pápai misére, az nem egyenlő azzal, hogy hányan fognak részt venni a pápai misén, hiszen nem 
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kötelező a regisztráció. Bárki részt vehet rajta, maximum nem tud olyan közel kerülni az oltárhoz, mint amennyire 
szeretne. Polgármester Asszony sorolta, hogy milyen milliárdokat költ az állam templom felújításra. Az állam nem 
csak templom felújításra költ: 5 milliárdos támogatást kap Ferencváros a Minisztériumtól az Egészséges 
Budapest programban az elkövetkezendő két évben. Torzsa Sándortól szeretném megkérdezni, hogy tisztában 
van-e azzal, hogy hány egyház működik Ferencvárosban és hány templom található itt? A Bakáts téri templom 
valóban egy ékköve a kerületnek, de van itt még a Kálvin téri református templom, Örökimádás templom, Szent 
kereszt templom, Haller téri templom, Gát utcai templom. Rengeteg templom van Ferencvárosban. Ezek a 
templomok itt találhatóak. A tavalyi év teljesen a pandémia jegyében telt el. Így nem lehetett kívánni a 
templomoktól sem, hogy templom felújítási pályázaton vegyenek részt, erre nem volt az elmúlt év alkalmas. De 
hogy ebben az évben miért kellett ezt a sort lenullázni és kompletten kivenni a sort? Ez egy üzenet az 
egyházaknak. Nem tudom ezt a dolgot értelmezni, kifejezetten csak az Önkormányzat vezetésének 
egyházellenességére. Akármennyire próbálja Polgármester Asszony elhitetni, hogy a pápai misén volt Rómában, 
gratulálok hozzá, de itt most Ferencvárosról beszélünk, a ferencvárosi templomokról és a ferencvárosi hívó 
emberekről. 
 
Baranyi Krisztina: Forduljon a Miniszterelnök Úrhoz! Elmondom Önnek, hogy a katolikus egyház számára 
megítélt állami támogatások, amelyek most már több 100 milliárd forint támogatás rúgnak az elmúlt 10 évben, 
helyi szinten Erdő Péter bíboros érsek úr osztja el őket. Nálam nem egy, nem kettő – nyilván nem fogom 
megnevezni őket, mert retorziótól tarthatnak – olyan plébános, egyházi ember járt, akik a saját templomuk 
számára kértek támogatást. Csak az a baj tudja, hogy azok olyan rossz állapotban vannak - mivel minden 
ideszánt forrást kizárólag a Bakáts téri templomra költenek - ez egy bíborosi döntés, nekünk több milliárd forintot 
kéne minden egyes templomra fordítani. 10 millió forint arra sem elég, hogy az egy helyiségben lepergett 
vakolatot rendbe hozzák. Sajnos nem tudjuk sem az egyházi, sem az állami feladatokat átvállalni. 10 millió forint 
0 pénz erre a feladatra. Amivel csak hozzám fordultak, az sok-sok több milliárdos összeg. Ez a helyzet. Talán 
térjünk vissza a költségvetés módosítás vitájához.  
 
Árva Péter: Még maradnék a templom felújításnál és a társasházi pályázatnál. Visszarángatva a vitát, maradjunk 
a számoknál. A Bakáts téri templom felújításának első üteme 930 millió forint volt egy újságcikk szerint. Az 
Örökimádás templom felújításáról 1,2 milliárdos költségvetés volt a kezemben. A felújítás első üteme kb. 1000 
millió forint. Amit mi erre el tudunk költeni, az 10 millió forint. Ha egy ilyen előterjesztés beterjesztenek és 
megmondják, hogy mi legyen a forrás, meg fogom szavazni, mert ez egy fontos dolog. Az a tapasztalat, hogy az 
állami és az egyházi vezetők messze vannak ettől a területtől és nem veszik észre azokat a problémákat, hogy 
egy leszakadt eresz beázáshoz vezet. A kicsi javításokat mi itt helyben jobban tudjuk. A helyi egyházvezetők, 
templomigazgatók jobban tudnak ebben pályázni és igenis fontos, hogy ebben mi is részt vegyünk. Ha lesz egy 
ilyen előterjesztésük, támogatni fogom, hogy ez a sor kerüljön vissza a költségvetésbe. Más látszik a 
Parlamentből vagy egy érseki vagy püspöki palotából, mint innen alulnézetből, mint ahol mi élünk. Támogatom 
Önöket ebben. Kérem szépen, hogy a következő évre készítsenek elő egy megfelelő előterjesztést a megfelelő 
hely megnevezésével. Ha idén megtalálják a forrását, akkor is támogatni fogom, hiszen ez egy nagyon fontos 
dolog. De vegyük már észre, hogy két nagyságrendi különbség van az összegek között. Ha mi 100 év alatt, ha 
félrerakjuk az összes pénzünket, amit erre szánunk, akkor fogjuk tudni 100 év után pl. az Örökimádás Templomot 
felújítani, ha közben nem emelkednek meg az építőipari árak. Bocsánat, hogy ezt a példát említem, de erről a 
templomról vannak számadataim. Ott is folyik egy állami beruházásból felújítás. Nagyon fontosak, hogy ezek az 
épületek megújuljanak. Jelen gazdasági helyzetben nagyon sok helyről vontunk el forrásokat, ez a 10 millió forint 
is ennek az áldozata lett. Nem szeretném, hogyha ez a vita azon a síkon folytatódna, hogy mi egyházellenesek 
vagyunk-e vagy nem. Nem vagyunk egyházellenesek.  
 
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből.  
 
Zombory Miklós: Körülnéztem a teremben és az elmúlt közel 20 évben, ketten vagyunk, akik a legrégebben 
ülnek ezekben a padsorokban. Az utóbbi sok évben ilyen alacsony nem volt a társasház felújítási pályázatra 
szánt összeg. Az, hogy lejár a beadási határidő. Ezt is lehet módosítani, akár meghosszabbítás, akár az erre 
szánt összeg növelésével. Ha ez a napirend letelik, kérni szeretnék egy szünetet. 
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből.  
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Gyurákovics Andrea: Az, hogy most megemeljük a társasház felújítási pályázat keretösszegét, annak nincsen 
akadálya. Ha le is jár a határidő, azok a társasházak, akik pályáznak a mostani pályázatra, már nekik nagyobb 
segítséget tudunk adni, hogy adott esetben nagyobb százalékban tudjuk támogatni a pályázatukat. Erre 
próbáltam utalni. A sorokkal kapcsolatosan bizottsági Elnök Úrnak valóban igaza van. Ha sorokat szeretnénk 
megemelni, meg fogjuk tudni tenni, lehet akár az általános tartalék terhére, lehet a 3212., 3216-os sorok terhére. 
Tudnék még több olyan sort felsorolni, aminek a terhére meg lehetne növelni. Ezekről a sorokról el lehet venni és 
ki lehet egészíteni a társasház felújítási pályázatot.  
Amennyiben még tartani fog a napirend tárgyalása, az érintettnek fogok reagálni. Továbbá Torzsa képviselő úr 
számára mondanám, de ő sincsen bent. Meg akartam dicsérni, hogy mennyire lelkes azért a Bakáts tér 
felújításért, amit az előző városvezetés indított el. Ez külön dicséret nekünk. Köszönjük szépen, bár mi nem 
ekkora keretösszeget szántunk rá, hanem fél milliárd forinttal kevesebbet, de ez már egy apró részletkérdés.  
 
Reiner Roland: A 3212. és a 3216. sorok voltak megnevezve? 
 
Gyurákovics Andrea: Igen. 
 
Reiner Roland: Az általános tartalékban nincsen 140 millió forint. Tehát vagy a parkolási feladatok soráról vagy a 
FESZOFE Nonprofit Kft. működését csökkentené annak érdekében, hogy társasház felújítási pályázat összegét 
növeljük. Erre térjünk majd vissza, ha ezt Önök komolyan gondolják. Ha már az első órában olyan lelkesen és 
következetesen hivatkoztak az SZMSZ-re. Az SZMSZ szabályozza a módosító indítvány műfaját. Ez egy időben 
kiküldött módosítás volt, amire volt lehetőségük írásban beadni módosító javaslatot vagy a bizottsági vitákon. Az 
elmúlt két napban az összes bizottság vitáját végigültem, egyiknél sem merült fel egyik szempont sem. Értem, 
hogy az élő közvetítés előhozza a jó gondolatokat, de ha SZMSZ-ről beszélünk, akkor ez a módosítási javaslat, 
amit Önök elmondtak, az az SZMSZ szerint nem értelmezhető. A következő módosításnál írásban hozzák be.  
 
Baranyi Krisztina polgármester bejött az ülésterembe. 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen Árva Péter támogatását ebben a kérdésben. Nem voltam akkor még 
képviselő, de úgy tudom, hogy Polgármester Asszony főtanácsadója Dr. Gegesy Ferenc polgármester úr vezette 
be ezt a templom felújítási pályázatot annak idején, és ez azóta működik. Természetesen nem kell óriási 
dolgokra gondolni, hiszen 10 millió forint nem sok mindenre elég, de az egyházak számára nagy segítség volt, 
amikor a Plébánián ablakokat tudtak cserélni, amikor fűtést tudtak korszerűsíteni, amikor orgonát tudtak felújítani 
ebből az összegből. A Magyar Kormány most egy óriási templom felújítási programot bonyolít le. Ez egy nagyon 
üdvözlendő dolog, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy 3-4 évvel ezelőtt az Unitárius Templomban voltam egy 
orgona avatón. Egy olyan orgonát épített be egy erdélyi mester a Hőgyes Endre utcai Unitárius Templomba, amit 
Németországban bontott el. Elmondta, hogy csak egy év alatt közel 10 orgonát bontottak le Németországban, 
mert a templomokat bezárták. Ez egy óriási dolog, hogy Magyarországon pont ennek az ellenkezője történik, 
tehát templomokat újítunk fel. Ez a 10 millió forint az apróbb felújítási, javítási munkákra ad lehetőséget a 
templomok számára.  
 
Baranyi Krisztina: A Ferencvárosi Önkormányzat lehetőségeihez mérten igazi, nemzetközi visszhangot kiváltó 
intézkedést tett egy Kínában 40 évig a hite, a keresztény katolikus vallása miatt üldözött püspökről történt 
utcaelnevezés kapcsán. Ha már keresztények védelméről és üldözéséről beszélünk. Lementem és megnéztem 
Gyurákovics Andrea írta azt a saját kezével, hogy nem szeretnének egyeztetni a költségvetés módosításával 
kapcsolatban. 
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Ha már SZMSZ és annak betartatása. Szeretnék egy értelmezést kérni a 
hozzászólások hossza és száma miatt. Az SZMSZ 23.§ (1) b. pontja azt mondja, hogy a napirendhez a 
képviselők, tanácskozási joggal rendelkezők három alkalommal 3-3 percben szólhatnak hozzá a bejelentkezés 
sorrendjében. Az éves költségvetések, a módosítások, zárszámadások vitája esetén a tanácskozási joggal 
rendelkezők további hozzászólásokra is jogosultak alkalmanként legfeljebb 1 percben. A képviselők tanácskozási 
joggal rendelkeznek. Kérem, ha már túllépte valaki a 3*3 perces megszólalását, akkor próbálja meg a képviselő 
is betartani azt, hogy 1 percet szólhat még hozzá, illetve tartassuk be ezt a szabályt is. Kállay Gáborné az előbb 
is jóval túlhaladta az 1 perces keretidőt. 
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Baranyi Krisztina: Jelezni szeretném, hogy a mai ülésen minden hozzászólásra jelentkezőnél jelezni fogom, 
hogy az SZMSZ szerinti utolsó hozzászólás vagy nem engedélyezett hozzászólás. A következő üléstől 
közkívánatra szigorúan az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket betartjuk.  
 
Árva Péter: A társasházi felújítási pályázatokkal kapcsolatban elmondom, hogy ebből korábban sem csináltam 
titkot, hogy én azon az állásponton voltam, mikor a költségvetés előkészítése volt, hogy a pandémiás helyzetre 
való tekintettel egyáltalán ne írjuk ki ezt a pályázatot idén. Nem azért, mert nem tartom fontosnak, mielőtt 
bármivel megvádolnak. Egyszerűen csak azért, mert a társasházi közgyűlések összehívása nehéz. Nehéz 
ezeken a pályázatokon elindulni. Amellett érveltem, hogy ezt a pályázatot idén ne írjuk ki. Ehhez képest az a 
kompromisszumos megoldás született, hogy legyen kiírva ezzel a csökkentett összeggel. Elfogadtam, mint egy 
kompromisszumot, kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják ezt el. Fontos ez a dolog. Ha véletlenül nem kerülne 
be a mi költségvetésünkbe a szokásos összegre visszaemelés a következő évben és a Fidesz Frakció egy ilyen 
módosító javaslatot fog benyújtani, azt támogatni fogom. Jelen helyzetben a bizottság elnökeként ezt egy jó 
kompromisszumnak tartom, amit el tudtam fogadni.  
 
Torzsa Sándor képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Gyurákovics Andrea: A költségvetésnél a 3*3 perc után további 1 percekben korlátlanul lehet hozzászólni, 
jelezni szeretném fejből. Jegyző Asszony bólogat, akkor ezt jól tudom. Alpolgármester Úr értem én, hogy 
szeretné Ön a vitákat úgy lefolytatni, hogy SZMSZ rendelkezés szerint menjen, de akkor ne csak ránk 
képviselőkre szóljon legyen szíves legközelebb! A másik, hogy melyik sorról szeretnénk kérni: az ezzel 
kapcsolatos indoklás mindig olyan sorba vinné el ezt az egészet, amit nem biztos, hogy a költségvetés módosítás 
vitájánál nekünk le kell folytatni. Akkor majd leülünk bizottsági ülésen és lefolytatjuk, és el fogom mondani az 
indokaimat, hogy miért az előbb említett sorokról van szó. A napirend előtti felszólalásomban már érintettem 
egyrészről, másrészről a FESZOFE Nonprofit Kft-nél a plusz 89 millió forintból egy év alatt mínusz 89 millió forint 
eredményt hozni, nem egy jó dolog. De ez már egy másik történet. Az, hogy én civilben közös képviselő vagyok, 
itt, mint önkormányzati képviselő vagyok jelen ebben a teremben. Én sem hívom Baranyi Krisztinát büfésnek 
vagy gyrososnak, hanem Baranyi Krisztinának vagy Polgármester Asszonynak. Ez a hely mindannyiunknak a 
megfelelő arra, hogy egymást már annyira tiszteljük, hogy vegyük észre, hogy ki milyen minőségben van itt. 
 
Baranyi Krisztina: Azért vettem magamnak a bátorságot, - más esetben, ahogyan tapasztalják is, soha nem 
veszem ilyesmire a bátorságot - mert Gyurákovics Andreának a képviselői tevékenysége és a foglalkozása, tehát 
a társasház kezelői tevékenységével való összefüggés miatt két rendőrségi nyomozás zajlik.  
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által elfogadott 
módosítást Polgármester Asszony befogadta-e?  
 
Baranyi Krisztina: Befogadtam igen. Kérem, szavazzunk a rendelet egy fordulóban történő elfogadásáról.  
 
446/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2021. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
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Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 29/2021., 29/3/2021. számú előterjesztések 
alapján. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12 igen, 6 tartózkodás 
mellett megalkotja 29/2021. (IX.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 

Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott  
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
447/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   
1./ a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2021. évre meghatározott eseti 
megrendelések összegét bruttó 10.000 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 
a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
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Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott  
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott  
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Jelzem képviselőtársaimnak, hogy a következő napirendi pont megtárgyalása után 
ebédszünetet fogok elrendelni. 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet egy fordulóban történő elfogadásról. 
 
448/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  ….../2021. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és 
fogadja el. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
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Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 24/2021. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 30/2021. (IX.14.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Gyorsan végeztünk, kérdezem a Képviselő-testületet, hogy tárgyaljuk-e még meg a 
következő napirendi pontot vagy menjünk el most ebédelni? Tárgyalhatjuk úgy látom. Folytatjuk a képviselő-
testületi ülést. 
 
5./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást 
és nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A vitában kibontakozó indokok azok voltak, hogyha a 
rendeletet elfogadjuk, akkor a rendeletalkotás kétfordulós jellege megszűnne. Egy fordulóban lehetne csak 
tárgyalni a rendeleteket. A bizottsági tagok többsége azzal egyetértett, hogy a társadalmi párbeszédet meg kell 
teremteni, de mivel megszűnne a rendeletnél a kétfordulós rendeletalkotási eljárás, ezért nem javasoljuk a 
Képviselő-testületnek a rendeletet elfogadásra. Kértük az előterjesztőt úgy dolgozza át a rendeletet, hogy a 
kétfordulós rendeletalkotás megmaradjon és a rendelettervezet az októberi képviselőt-estületi ülésre kerüljön 
vissza.  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az első 
szavazási körben 4 igen és 4 tartózkodás mellett nem támogattuk. A bizottság szabályzata szerint újra kellett 
nyitni a vitát. A két forduló megszűnése volt egy olyan érv, ami mentén folyt a vita. A második szavazási körben 
támogatásra javasoltuk a rendeletet. Fontos jelezni, hogy hosszú vita után és csak második szavazáskor kapta 
meg a többséget az előterjesztés.  
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Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja azt. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a Torzsa 
Sándor, Árva Péter által említett indokok miatt nem javasolta elfogadásra azt.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolta azt 
elfogadásra.  
 
Deutsch László képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Nagyon jó viták voltak az előterjesztéssel kapcsolatban és jó érvek hangzottak el, amellett, 
hogy nem érdemes kiváltani a kétfordulós rendszert. Előterjesztői módosítóként benyújtom, hogy a kétfordulós 
rész kerüljön ki az előterjesztésből. A kifüggesztés értelemszerűen az első fordulót követően történhet meg. Az 
eljárás többi eleme változatlanul maradna az előterjesztésben. Maga a formalizált folyamat megmaradna. A 
különbség az, hogy az SZMSZ-ben nem kerülne hatályon kívül a két forduló. Az első fordulót követően lehet 
kifüggeszteni a második forduló előtti 8 napig. Amikor bemennek a képviselő-testületi ülésre az anyagok, addig 
lehet a véleményeket megtenni és akkor ott kerülne be a Házbizottság eljárása ebbe a folyamatba.  
 
Gyurákovics Andrea: Ahogyan már tegnap is jeleztem, most is elmondom, mert nem volt minden képviselő 
azon a bizottsági ülésen, ahol erről szó volt. Az volt az észrevételem, hogy ezt nem egy külön rendeletben 
kellene szabályozni, amit egy SZMSZ módosítással, amit most éppen készít az adott bizottság, a társadalmi 
részvétel lehetőséget az SZMSZ-be bele lehetne tenni. Nem kellene erre külön rendeletet alkotni. Ha külön 
rendeletekben szabályozzuk a Képviselő-testület működését az SZMSZ-szel szemben, az egy idő után 
követhetetlen lesz. Nem lesz annyira átlátható, mintha egy egységes SZMSZ van és abban adott esetben meg 
tudjuk nézni, hogy milyen rendelkezések vannak. Egy SZMSZ módosítás szerintem teljesen jó. Erre tegnap az 
volt a válasz, hogy megnézi az előterjesztő azt, hogy rendeletet érdemes-e alkotni vagy SZMSZ-t érdemes-e 
módosítani. Azt gondolom, hogy előbb ezt a vitát kellene lefolytatnunk, akár ebben az SZMSZ-szerkesztő 
Ideiglenes Bizottságban és utána visszahozni a Képviselő-testület elé a javaslatot. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Maga a váz, az a szabályozás struktúrája szempontjából irreleváns. Az a dogmatikai 
dilemma merült fel, amit a Jogi Csoport, Jegyző Asszony vagy az aljegyzők segítenek eldönteni, hogy a 
klasszikus értelemben egy SZMSZ mindmáig az adott szervnek a belső működését szabályozza. Leírja azt, hogy 
a szerv hogyan működik. A társadalmi véleményezésnél, illetve ugyanez igaz a közérthetőségnél is, hogy 
ezeknél bejönnek külső harmadik személyek, akikre telepedik valami kötelezettség vagy nyernek valami 
jogosultságot arra, hogy beleszóljanak. Magában a szabályozásban már nem csak befelé szabályozunk, hanem 
kinyitjuk ezt, jelenleg a helyi lakosok felé, akik társadalmi véleményezésben vesznek részt. Ez egy olyan jogi 
dogmatikai vita, melynek a végére pontot a Jegyző Asszony és a Jogi Csoport fog tenni. Marad ugyanaz a 
szöveg, ami vagy új rendeletben van benne vagy kap egy felvezető szöveget és az SZMSZ szövegébe kerül be. 
A szabályozás szempontjából nem releváns. Ebben a fordulóban nem egy végleges rendeletet fogunk elfogadni, 
hanem egy szabályozási koncepciót. Az, hogy ez a koncepció végső soron milyen formában fog megszületni, 
módosítóként vagy új rendeletként, annak hatása szempontjából semmilyen relevanciája nincsen.  
 
Baranyi Krisztina: A Hivatal megalapozott jogi véleményt a leírások szerint nem tudott adni erről a rendeletről és 
azt ezt követően tárgyalt napirendről sem a kicsit elkésett beadás miatt. Azt viszont leírták, hogy az Mötv. 53.§ (1) 
értelmében a Képviselő-testület az SZMSZ-ról szóló rendeletben rendelkezik a rendeletalkotásról és a 
határozathozatalról. Álláspontunk szerint az Önkormányzat a rendeletalkotás szabályairól nem alkothat az 
SZMSZ-től eltérő külön rendelet. Ez a mostani jogi vélemény.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Két értelmezést szeretnék kérni. Nem tudom értelmezni azt, amit előterjesztő 
mondott és ebben szeretnék a vezetőségtől segítséget kérni. Előttünk egy rendeletmegalkotási napirendi pont 
van. A rendelet azt jelenti, hogy rendelet és nem jogi koncepció vagy normakoncepció, amire az előterjesztő 
hivatkozik. Mit alkotunk meg? Egy konkrét rendelet van, egy jogszabály, amiről mi szavazni fogunk, nem egy 
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elképzelés, hogy ezt majd nekünk valahova az SZMSZ-be bele kell tenni. Konkrét sorszámozott jogforrást 
alkotunk. Jól értem?  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Jól érti Képviselő Úr.  
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Tehát napirendre került egy olyan előterjesztés, ami jogi kontrollon átment és most 
kiderül, hogy a jogszabályoknak mégsem felel meg és, hogy nem volt idő a jogi kontrollra, mikor határidőben lett 
beterjesztve? Ez már kezd egy paródiává átmenni. Bízhatnak a képviselők abban, hogy a Jogi Csoporton 
keresztül megy, észrevételeket tesznek, kiegészítik, majd utána a képviselő-testületi ülésen kiderül, hogy 
mégsem felel meg a jogi szabályoknak? Kezdek zavarban lenni ezzel kapcsolatban.  
 
Baranyi Krisztina: Ezeket az észrevételeket a Jogi Csoport az előterjesztőnek is megküldte. Az előterjesztő 
ragaszkodott az előterjesztés napirendre kerüléséhez.  
 
Gyurákovics Andrea: Torzsa Sándornak próbálok segíteni: a társadalmi részvétel eddig is része volt az SZMSZ-
nek. A jogi része, amit a Jegyző Asszony elmondott, ettől nem térhetünk el, így rendelkezik a törvény.  
 
Árva Péter: Van egy politikai és egy törvényhozó közjogi szándék. A politikai szándékkal teljesen egyet tudok 
érteni, támogatom, úgy, hogy a kétforduló maradjon meg. Kérem a joghoz értőket, hogy válaszoljanak arra, hogy 
erről szavazhatunk-e ebben a formában? A politikai részt támogató hozzászólások voltak. Az SZMSZ-szerkesztő 
Ideiglenes Bizottság nevében mondhatom, hogy ezt figyelembe fogjuk venni és be fog épülni az SZMSZ-be, de 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez-e a helyes megoldás. Ez a politikai támogatás elegendő-e, vagy 
ragaszkodik a rendeleti formához az előterjesztő? A politikai támogatást a módosítás mellett ezen a képviselő-
testületi ülésen megadta. Ilyen irányba tudjuk módosítani az SZMSZ-t. Ha ez elegendő az előterjesztőnek, akkor 
az a legegyszerűbb megoldása ennek a dolognak, hogy mi kifejeztük szóban, hogy ezt támogatjuk, és ha 
visszavonod ezt az előterjesztést, akkor az irányvonalak mentén beépítésre kerül az SZMSZ-be. Talán ez az 
egyik kiút, ha ez a mostani politikai támogatás elegendő.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm. Amit később tárgyalunk napirend szerint, decemberi képviselő-testületi ülés lesz, 
amelyikre az SZMSZ koncepcióját behozzuk első fordulóban. Ez azt jelenti, hogy januárban, ha minden rendben 
van vele és átmegy, tudunk tartani második fordulót. A társadalmi egyeztetést január után tudjuk megtenni. Ha 
beépül az új SZMSZ-be azt köszönöm és az egy nagyon jó irány. Ha most SZMSZ módosításként vagy új 
rendeletként megalkotunk valamit, akkor már idén év végén, a novemberi, decemberi rendeleteink kapcsán ki 
fogjuk tudni kérni a választók véleményét. Nem mindegy mikorra tudna ez megvalósulni, ha normálisan, 
formalizáltan meg tudjuk kérdezni az embereket már november, decemberben vagy csak februárban tudjuk 
becsatornázni a véleményüket. Nagy időkülönbség van. Ez mivel első forduló, a tárgyalás első alkalmával a 
rendelet-tervezetként való elfogadásáról és közzétételéről van most szó. Ez egy koncepció, mert ez még 
formálódik a második fordulóig. Ha azt mondja a Jogi Csoport, hogy ennek a formája SZMSZ módosító legyen, 
megvan a helye az SZMSZ 34.§ (4-5) bekezdése közé szükséges beiktatni új bekezdést. A folyamatot ott lehet 
formalizálni. Nekünk első körben magáról a koncepcióról lenne érdemes vitatkoznunk. Befogadtam azt, ami 
elhangzott a vitákban, hogy a két forduló maradjon meg a jövőre nézve is, tehát ez a fajta társadalmi 
véleményezés ezt ne váltsa ki.  
 
Baranyi Krisztina: A határozati javaslat nem erről szól. Nem arról szól, hogy ez SZMSZ módosításba kerüljön 
be, hanem arról szól, hogy rendelettervezetként elfogadja-e a Képviselő-testület és kifüggeszti. Nem biztos, hogy 
erről külön rendeletet kellene alkotni, ez az, ami elfogadott. 
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Szeretném kérni a határozati javaslat ilyenként történő módosítását és ezt 
előterjesztői módosítóba be is fogadom. 
 
Baranyi Krisztina: Ezt így szóban nehéz lenne. Megfogalmazza szóban Képviselő Úr? Ismételje meg a 
határozati javaslatot, hogy mire módosítaná!  
 



31 
 

Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Kértem javaslatot, segítséget Jegyző Asszonytól a tételes szöveg 
megfogalmazására. Amit a Jegyző Asszony a jogászokkal megfogalmaz, azt előterjesztői módosítóként 
befogadom a határozati javaslat helyébe. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Megjegyzést szeretnék fűzni ahhoz, ami Képviselő Asszonytól elhangzott, hogy milyen 
munkát végeznek a jogászok, illetve, mi jogászok valamennyien milyen munkát végzünk a törvényességi 
észrevételezéssel. El kell gondolkodni majd az SZMSZ alkotásakor, hogy kevesebb, mint fél nappal a kiküldés 
előtt és az anyagok véglegesítése előtt érkeznek be nagy anyagok. Pl. egy 170 fős, 1 milliárd forint feletti 
költségvetésű intézmény átszervezésére vonatkozó, vagy egy szolgáltatási koncepció megváltoztatására 
vonatkozó anyag, mint a nappali ellátás vagy az átmeneti ellátás kivezetésével kapcsolatosan. Ezeket fél nap 
alatt kellene megfelelő formába önteni. Ez egy segélykiáltás volt jogász kollégáimtól, akik továbbengedték ezt a 
két napirendet, abban bízva, hogy a második fordulóban elveszítjük a hiányosságait a rendeletnek. Sokkal 
keményebben kell kiállnunk, úgy látszik, ahogyan Deutsch László a képviselő-testületi ülés elején kicsit cinikusan 
és számomra érthetetlen módon ellenségesen megfogalmazott aggálya, hogy az SZMSZ-t pontról –pontra azért 
kell betartani, mert itt ülünk harmincan, negyvenen. Lehet, hogy sokszor teljesen feleslegesen töltjük az időt. Én 
is most kizökkentem. Az a javaslatom, hogy ebben a formában már az első fordulóban sem tudja a Képviselő-
testület elfogadni. Ennek a hibái jelen ülésen nem javíthatóak. Az egyik és legfontosabb az önkormányzati 
törvény által a szervezeti és működésben szabályozandó témakörök miatt. A másik pedig az adatkezeléssel 
kapcsolatosan megjelenő norma miatt is el kell gondolkodni. Ez nem egy törvényi felhatalmazás alapján lévő 
adatkezelés. Ebben a formájában így nem elfogadható, és valószínűleg a Kúria ezt a rendeletünket, már csak 
ezért is hatályon kívül helyezné. Igaza van Képviselő Úrnak, volt két napunk, amikor ezt Önnel közölhettük volna. 
Nem lehet két nap alatt ilyen mennyiségben, ilyen érdemi kérdésekben, a Képviselő-testület munkáját 
támogatandóan helyt állnunk.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Első ügyrendi javaslatom, hogy kérem a városvezetést, hogy a vitát zárjuk le, mert 
parttalanná vált. Szeretnék beadni egy új határozati javaslatot az előterjesztéshez, mely a következőképpen 
hangzik: a Képviselő-testület felkéri az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságot, hogy a 39/2021. számú 
előterjesztés szellemiségét építse be a készülő SZMSZ koncepcióba.  
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Jegyző Asszonynak mondanám, hogy én nem minősítettem a Jogi Csoport 
munkáját, hanem megkérdeztem, hogy egyébként bízhatunk-e bennük. Két éve fennáll lassan ez a Képviselő-
testület. Mindig húzzuk. Miért nem jött be a városvezetés vagy Jegyző Asszony részéről egy SZMSZ módosítás, 
hogy ne szerda dél legyen az előterjesztések beadási határideje, hanem hétfő 12.00 óra. Így lenne ideje a Jogi 
Csoportnak átnézni ezeket a javaslatokat. Méltatlan az, hogy itt kell szembesülnie képviselőtársamnak is, hogy 
nincsen jogi kontroll. Felkerült a jogi kontroll ellenére a napirendek közé, hogy tárgyaljuk. Végigment az 
előterjesztés a bizottságokon. Vitatkozhatunk róla. Úgy ültünk ide, hogy erről lehet dönteni, teljesen mindegy, 
hogy pozitívan vagy negatívan. Ezek szerint úgy kerülnek fel a napirendre az előterjesztések, hogy nincsen jogi 
kontroll, túlterheltség van. Itt szembesülünk azzal, hogy ezt a rendeletet mi nem is alkothatjuk meg.  
 
Baranyi Krisztina: Ezeken a bizottsági üléseken ott ültek az aljegyzők, akiknek pontosan tudniuk kell, hogy ha 
jogi hiányosságok vannak, ezt szóvá kell tenni és meg kell előzni ezt a vitát. Jegyző Asszony valóban nem ül ott. 
November óta, majdnem egy éve nem volt képviselő-testületi ülés. Csak dr. Mátyás Ferenc három 
rendelettervezetet nyújtott be, Jancsó Andrea két olyan lélegzetű anyagot, amelyek sokkal több jogi előkészítést 
igényelnek. Mindezt az anyagot nem decemberben, januárban, februárban. Ezek hosszútávra szóló anyagok, 
melyek meghatározzák pl. a FESZGYI életét, rendeletek, amelyek meghatározzák az Önkormányzat működését. 
Nem az elmúlt 11 hónapban küldték be a képviselők, hanem a kiküldés előtti napon, amikor én pl. este 7 óráig a 
Főváros Közgyűlésén ültem. Csak a kiküldés napján tudtam egyáltalán elolvasni ezeket az előterjesztéseket. Az, 
hogy a Jogi Csoport és a Jegyzői Kabinet a többi előterjesztés előkészítését elvégezte, ez most így alakult. 
Ennek ellenére is napirendre kerültek az anyagok. A 1,5 nap, ami rendelkezésre áll, ez idő alatt nem sikerült 
végezni, elnézést kérünk a képviselőktől. 
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Elnézést kérek azért, hogy képviselőként dolgozok és élek a képviselői 
jogommal és előterjesztéseket, rendeletet merek írni, mea culpa és ezt SZMSZ szerinti határidővel beadom. 
Megyek és sót szórok a fejemre. Szeretném rövidre zárni. A 39/2021. és a 40/2021. számú előterjesztéseket 
visszavonom. Legyen olyan támogatás és segítség hozzá, hogy ez be tudjon jönni. Azért mondom, mert volt 



32 
 

januárban benyújtott előterjesztésem a társasház felújításos rendelettel kapcsolatban. Arra a rendeletre, amit 
januárban küldtem, két nappal a kiküldés előtt, most augusztusban kaptam észrevételt. Ott nem lehet azt 
mondani, hogy két nap volt rá. Jogászok fejben tudnak számolni háromig, én is így vagyok vele, utána az 
ujjaimon, de ezt még ki tudom számolni, hogy itt hosszú hónapokról beszélünk, ami alatt semmilyen észrevételt 
nem kaptam. Szeretném kérni, hogy ezzel a két előterjesztéssel formailag és tartalmilag kapjak észrevételeket 
úgy, hogy ne 2 nappal az októberi képviselő-testületi ülés előtt be tudjam nyújtani.  
 
Baranyi Krisztina: Ebben is igaza van Képviselő Úrnak.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Köszönöm az előterjesztő bölcsességét, hogy visszavonta az előterjesztését. Erre 
szerettem volna megkérni. Amennyiben a rendelet megalkotása SZMSZ módosítással járt volna második 
fordulóban, akkor úgy nézett volna ki a munkatervünk, hogy októberben SZMSZ-t módosítunk első fordulóban, 
novemberben második fordulóban, decemberben pedig megtárgyaljuk az új SZMSZ-t első fordulóban. SZMSZ 
szerkesztő bizottsággá alakult volna át a Képviselő-testület, ami nem helyes irány. A vitában elhangzottakat 
messzemenőkig figyelembe fogjuk venni az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság munkája során. Jelzem a 
képviselőtársaimnak, hogy a tervek szerint decemberben SZMSZ módosítás lesz. Minden alkalommal 
jegyzőkönyv készült a vitában elhangzottakról, mindenkit arra kérek, hogy olvassák el, készüljünk, hogy ne órákig 
üljünk ilyen üléseken a közeljövőben.  
 
Baranyi Krisztina: A vitát lezárom, az előterjesztő visszavonta a két előterjesztését. Javaslom tartsunk szünetet.  
 
Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem 
hozott. 
 
SZÜNET  
 
6./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
(I. forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem 
hozott. 
 
7./ Javaslat a magánszálláshely és az egyéb szálláshely szálláshely-szolgáltatás célú működtetésének 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 

42/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontot nem tárgyalta meg. 

 
8./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések 

37/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, részletesen beszéltünk róla. A legfontosabb, 
ami elhangzott, hogy történjen közvélemény-kutatás, ami az ott lévő pavilonok funkcióját foglalja magában. Azt 
javaslom, hogy a kérdőív térjen ki arra is, hogy szesz-árusítás legyen vagy ne legyen. Felkérjük az 
Alpolgármester Urat, hogy különböző fórumokon, ne csak interneten, minél mélyebb legyen a merítés a 
közvélemény kutatásnak, hogy jobban tudjunk tájékozódni. A határozati javaslat két pontból áll. A 
Részönkormányzat javaslata a következő: az 1. pontban a B változatot javasoljuk, hogy csökkentett 
pavilonszámban legyen a felszín újrarendezése. A 2. pontban pedig a 2-es változatot javasoljuk, hogy egy 
kibővített területre terjedjen ki a felújítás.  
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Árva Péter: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy részt vettem a Részönkormányzat ülésén, 
végighallgattam az ülést. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság figyelembe vette a 
Részönkormányzat véleményét, a B2-es kombinációt támogattuk. Nem szeretném a szakmai érveket 
megismételni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy még mielőtt közvélemény-kutatásokat nyitnánk ki, ezen irányok 
mentén valamennyire szűkítsük le a mozgásteret. Az nem jó irány egy közvélemény-kutatáshoz, a lakosság 
megkérdezéséhez, hogy bármi lehet ezen a területen, mi legyen itt? Konkrét utat a Képviselő-testületnek ki kell 
jelölni, hogy milyen irányban gondolkodunk. Ezen az úton belül kell a részleteket pontosítani. Ebből az 
elképzelésből kiderülhet, hogy rosszul döntöttünk és kiderülhet, hogy sokkal több pavilon kell vagy sokkal 
kevesebb. Ezt menet közben tudjuk korrigálni. De úgy lakossági bevonást szervezni, hogy bármi lehet, az nagyon 
nehéz. Kérem képviselőtársaimat és fogadjuk el a Részönkormányzat véleményét és a B2-es kombinációt 
támogassák.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és az előzőekhez 
hasonlóan a B2-es verzió elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Sajó Ákos: Csatlakoztam és elfogadtam a többség döntését, de felvetettem a D lehetőséget is, mint alternatívát, 
hogy a Spar és a parkoló között az Önkormányzat építtet kisebb méretű üzletházat kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari célokra. Le van írva, hogy ennek mi az előnye, mi a hátránya. Ami miatt nekem tetszik ez az 
alternatíva, az az, hogy a közműveket egy helyen kell kiépíteni. Azonkívül a fűtése, hűtése könnyebben, 
egyszerre megoldható, mint elaprózva. Szerintem ez a jövő. A Főépítész Asszony meg is jegyezte, hogy 30 évre 
előre kell számolnunk és nem 4-5 évre megadni az engedélyt a pavilonoknak. Egyéni vélemény, hogy a D 
lehetőséget is támogatnám. 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen nem véletlenül szerepelt a lehetőségek között ez a megoldás is.  
 
Gyurákovics Andrea: A tegnapi bizottsági üléseken is elhangzott, most újból elmondanám azon képviselőknek, 
akik nem hallották vagy nem tudtak róla. Vezérigazgató Úrral volt több bizottsági ülésen keresztül vélemény 
különböztetésünk. Az, hogy úgy kerül ez ki adott esetben társadalmi véleményeztetésre, hogy semmi konkrétum 
nincsen az nem igaz, hiszen van négy variáció az előterjesztésben, amiben van A, B, és C kategória. Ami 
ellentmondás, hogy a B változat és a 2-es: az egyik 5-6 pavilonról rendelkezik, a másik pedig 10 pavilonról. A 
határozatban, ami elfogadásra került, ezt az anomáliát sem sikerült tegnap kitisztázni. Az, hogy mi most döntünk 
egy variációról, mint Képviselő-testület és utána azt mondjuk, hogy mi döntöttünk, hogy 5-6 pavilon vagy 10, és 
erről kérdezzük meg a lakosság véleményét. Előbb lenne szükséges egy társadalmi egyeztetés, hogy egyáltalán 
mi az, amit szeretne a lakosság. Lehet, hogy zöldterületet szeretnének és pavilonokat egyáltalán nem 
szeretnének. Ezt mi nem tudjuk és nem dönthetünk felelősen az ott élők véleménye nélkül. Szeretném 
megjegyezni, hogy mi indítottunk egy közvélemény-kutatást is, ami néhány óra alatt magas hozzászólásokkal és 
véleményfaktorral rendelkezik. Az ott élőket érdekli ez a dolog. Ezt a közvélemény-kutatást szeretnénk 
megcsinálni, mint ferencvárosi Fidesz Frakció. Lehet, hogy érdemes lenne az ott élők hozzáállását megtudni 
ebben az esetben. Pl. a Bakáts tér felújításánál is, amikor lakossági fórumokon jött jelzés arra vonatkozóan, hogy 
szeretnének változtatásokat az eredeti egy tervhez képest. Ekkor bejött több alternatíva, talán 3-4 volt, amiből 
választhattak az itt lakók. Ezzel kapcsolatosan volt egy lakossági fórum, vagy kérdezz-felelek, nem tudom most 
hogyan kell hívni. Ezen a fórumon az itt lakók elmondhatták a véleményüket, szavazhattak. Ugyanezt a folyamat 
lehetne ebben az esetben is megtenni.  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat ülésén elhangzott több variáció. Ez is, amit Sajó Ákos mondott, az üzletház, 
szolgáltatóház kialakítása. A területet annyira kicsinek tartom, hogy nem biztos, hogy ott elférne egy nagyobb 
szolgáltatóház. Annak meg nem biztos, hogy volna értelme, hogy 5 pavilonnak csináljunk egy szolgáltatóházat. 
Azért is javasoltam azt, hogy a liftek mellett legyen 5 pavilon, a Spar mellett is legyen 5 pavilon és a Spar másik 
oldalán, ahol most 2 pavilon van, az maradjon 2 pavilon. A közvélemény-kutatásba kérem szerepeljen benne, 
amit Gyurákovics Andrea is mondott, hogy legyen benne alternatívaként, hogy ne legyen pavilon, hanem helyette 
legyen zöldterület. Azért javasoltuk a 2. variációt, hogy valamennyi pavilon maradjon meg. A 19 pavilont soknak 
tartjuk. A funkció a közvélemény-kutatásra és a Képviselő-testület bölcs döntésére lesz bízva. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Összehúzva járok és ostorozom magam, hogy a szabályok szerint dolgozni mertem az 
elmúlt egy évben. A megbánás könnyeitől az ebédem is kicsit sós volt. Ha arra a következtetésre jut a Képviselő-
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testület, hogy ebben a kérdésben legyen társadalmi egyeztetés, szívesen felajánlom azt, ami a visszavont 
rendeletben benne van. Sőt felajánlom azt, hogy a Házbizottság soron kívül szívesen segít a lebonyolításban és 
a koordinációban.  
 
Reiner Roland: Szeretnék néhány fogalmat tisztázni, sok minden elhangzott. A közvélemény-kutatás akkor jó 
eszköz, hogyha viszonylag konkrétan tudjuk, hogy mit szeretnénk és ezt szeretnénk egy gyors, reprezentatív, 
olyan mintán leképző kutatást megrendelni, aminek az eredménye A vagy B típusú döntés. Nem úgy A vagy B 
típusú döntés, mint ami előttünk van. Ezek komplex kérdések. A Facebook szavazás vagy online szavazás nem 
feleltethető meg egy reprezentativitást biztosító kutatásnak, független attól, hogy hányan töltik ki. Ahhoz, hogy 
tudjunk valamit kérdezni, ahhoz szűkíteni kell. Erre az A, B, C, D opció, ami az előterjesztésben van, az alkalmas. 
Miután érezzük, hogy van átjárás ezen opciók között, ezért bármelyik lesz a közösségi tervezésre bocsájtott 
változat, természetesen ki fog tudni térni a többire is. Ha mi most azt döntjük el, hogy legyen valamennyi pavilon 
és azt az irányt jelöljük ki, hogy pontosan mennyi legyen, hol legyen, milyen árusítás legyen benne. Egy 
közösségi tervezésnél ez nem úgy fog működni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő amellett szeretne érvelni, hogy 
legyen egy üzletház, vagy valaki amellett érvel, hogy legyen az egész zöld, akkor neki azt fogják mondani, hogy 
menjen haza, mert ez a kérdés már eldőlt. Ez egy keret, amit az Önkormányzat részben városképi, részben 
gazdasági, részben költségvetési szempontból tárgyal meg, hiszen a felkínált opciók között kétszeres szorzó van. 
Eltér az opciók között az, hogy mekkora a tervezési felület. Iránykijelölésről van szó. Ezt követően, amikor a 
kutatás lezajlik, meg fogjuk kapni azokat az információkat, amelyek segítik azt, hogy a végleges döntést 
meghozzuk. Ami után a tervezés el fog tudni kezdődni.  
 
Torzsa Sándor: A vitát hallgatva nekem eszembe jutott, hogy láttam sok helyi újságot az utóbbi időben. 
Átnéztem, hogy milyen helyi újságok vannak, milyen tematikákkal foglalkoznak. Nem egy helyi újságban láttam, 
hogy van kifejezetten egy olyan rovat, ami egy-egy Önkormányzat előtt álló üggyel kapcsolatosan kéri ki az 
állampolgárok véleményét. Úgy van ez megszerkesztve, hogy van egy cikk, ami leírja nagyjából az 
elképzeléseket és van egy másik oldala ennek, ami egy kérdőív, ahol az állampolgárok beikszelhetik a 
véleményüket. Postai úton vagy esetünkben a Részönkormányzat Irodájánál kihelyezett ládikába elhelyezhetik a 
véleményüket. Lehet, hogy ennél a történetnél ezt érdemes lenne kipróbálni. Lényegesen több embert tudnánk 
bevonni ebbe a kutatásba, hogyha használnánk a közszolgálati médiánkat és ebben az értelemben is a közt 
szolgálná. Interaktívabbá téve a kommunikációt, a párbeszédet a lakossággal. Ezt érdemesnek találom 
végiggondolni, hogy ezt az eszközt mi is alkalmazzuk.  
 
Gyurákovics Andrea: Azzal, hogy leszűkítjük egy B és egy 2-es variációra, ugye 4 változat van, 4-féle 
árkategóriával. Bruttó 700 millió forinttól a bruttó 1,2 milliárd forintig terjed a becsült költség. Az előterjesztésben 
az van, hogy rengeteg az irány, ezért leszűkítették négyre, ezt mondta Alpolgármester Úr. Ha már le van négyre 
szűkítve, akkor ebből az ott élőket kérdezzük meg, mielőtt mi bármiről döntünk ebből a négyből. Ez az én 
véleményem. Értem, hogy ezzel Alpolgármester Úr nem ért egyet, de hadd tartsam fent a véleményem. Ha jól 
emlékszem a Bakáts térnél is volt online szavazás, de lehet, hogy nem jók az emlékeim. Ebben erősítsen vagy 
cáfoljon meg Alpolgármester Úr. Ezt meg lehet oldani lakossági fórummal, online szavazással, ahogyan Torzsa 
Sándor is mondta, van média is, amit igénybe tudunk venni. Vannak lehetőségeink arra, hogy előzetesen kikérjük 
az ott élők véleményét, mielőtt bármiről döntünk.  
Takács Zoltán: Picit homályos ez az egész. Felmerült az, hogy mi döntünk egy irányról, amihez tartozik egy 
költségvonzat, de az megváltoztatható. Megváltozhat a hozzá tartozó költségvonzat? Akkor miről is döntünk? 
Miért döntünk úgy, hogy annak nem nagyon van foganatja? Szerintem kicsit olyan, mint a Fidesztempó, kipattan 
a fejéből egy ötlet és utána, ha nem tetszik a népnek, akkor megváltoztatják, lásd netadó. Először 
megkérdezném az embereket, amik ők gondolnak, azokat beépítve hoznám a Képviselő-testület elé. Egy olyan 
dologról döntünk, ha jól értem, ami semmi kötőerővel nem bír. Van a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, 
akkor ez a Képzelt döntés egy ferencvárosi képviselő-testületi ülésről? Erre szeretnék választ kapni, hogy miért 
döntünk mi bármiről is, ha ennek semmiféle kötőereje nincsen?  
 
Reiner Roland: Most már kezdem sejteni, hogy hogyan érzi magát Árva Péter, amikor városépítészeti 
szempontokra olyan komment jön pl., hogy nem szép. Természetesen lehet azt mondani, hogy mielőtt mi 
döntenénk, azelőtt legyen egy ilyen típusú közösségi tervezés és kérdőívezés. Ennek az átfutási ideje, ha ezt 
rendesen akarjuk megcsinálni és nem csak annyit szeretnénk, hogy A,B,C, D, akkor az időben és anyagilag a 
háromszorosa annak, mintha elmondjuk, hogy ebből a négy opcióból ezt szeretnénk és erre építjük fel. Ez egy 
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olyan kérdés, amit nem lehet úgy az emberek elé tenni, hogy annak az eredményével elégedettek legyenek. Ha 
ebből a négy opcióból kijön valamelyik és azt elkezdjük kidolgozni, akkor fogják azt mondani, hogy ők nem erre 
gondoltak, amikor szavaztak. Ez esetben mi csinálunk? Ekkor kezdjük újra a tervezést? Ennek van egy olyan 
folyamata, ami a klasszikus tölcsér: kijelöltük azt, hogy ezen a téren szeretnénk valamit csinálni, fokozatosan a 
lakosság bevonásával és a Képviselő-testület elképzelésével, városfejlesztési, gazdasági, költségvetési 
szempontokkal úgy közelítünk a tervhez, ami még a tervfázisában is tud változni. Láttuk azt, hogy a Bakáts tér 
egy tervfázis után meg tud változni. Akkor tud jól működni egy közösségi tervezés, a lakosság bevonása, ha a 
lakosságnak minél több információja van arról, hogy tulajdonképpen miről dönt. Ez a négy opció jelenleg nem bír 
elég információval ahhoz, hogy el lehessen tudni mondani, hogyha A-ra szavaznak, akkor hogyan fog kinézni 5-
10 év múlva.  
 
Baranyi Krisztina: Nem beszélve arról, hogy a tér funkciója nem változik. Nem lesz helyette parkoló, dísztér, 
közösségi park, hanem ugyanez a funkció marad, ami egyrészt közlekedési, másrészt kereskedelmi funkció a 
lakótelepen, amihez mindenki hozzászokott. Funkcióváltásról nincs is szó. Olyan típusú széles mozgáskör, ami 
olyan lakossági bevonást igényelne, mint, amit Képviselő Úr mond.  
 
Torzsa Sándor: Politikus és politológus is vagyok. Nagyon szerek politikatörténettel foglalkozni, szeretek régi 
vitákat folytatni. Mindig vannak ilyen mondatok, amelyeket a politikusok elmondanak különböző szituációkban és 
ezek időről-időre változnak. Régebben volt ilyen, hogy mi adót csökkentünk, csökkenteni kell a gázárakat. Úgy 
látom, hogy most a politikusi lét kifejezése, hogy mindig ki kell mondani és meg kell kérdezni a lakosságot. Azért 
parttalan ez a vita, mert már arról szól, hogy ki akarja jobban megkérdezni a lakókat. Értem, hogy a Fidesz 
hirtelen őrült mód meg akarja kérdezni, már a Momentum nagyon, de nagyon, sokkal jobban megakarja kérdezni, 
mint a Fidesz. Nincsen vita köztünk. Azt szeretném rögzíteni, hogy itt egyetértés van. Mind a 18 képviselő 
egyetért abban, hogy ebben a történetben szeretnénk megkérdezni a lakosságot. Azért szeretném kicsit 
rövidíteni ezt a vitát, mert ha még elmondja 5 képviselő, hogy meg kell kérdezni a lakosságot, akkor szeretném 
jelezni, hogy mindannyian egyetértünk, a városvezetés is egyetért abban, hogy meg kell kérdezni a lakosságot. A 
következő 3-4 napirendnél is, ha elmondják, ez egy alapértelmezett álláspont, pont úgy, mint a rezsicsökkentés.  
 
Mezey István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: Szeretném azt elmondani, hogy miért nem kell megkérdezni a lakosságot. Vitatkoznék 
képviselőtársammal, hogy mi az, amiről ne kérdezzük meg a lakosságot? Sajó Ákos a túloldalt elmondta, hogy a 
jelenlegi helyzet, az ott élők, az ottani képviselők, az általa ismert emberek szerint nem jó, túl sok ez a 
pavilonszám, csökkenteni kell. Nekem van egy szakmai véleményem, ami egyezik a Főépítész Asszony szakmai 
véleményével. Egy iskolába jártunk végül is, illetve Budapest főépítészével Erős Zoltánnal is egyeztettünk erről, 
hogy ne legyen egyetlenegy pavilon sem. Ez az én szakmai véleményem. A kettő között a B verzió jelenti a 
szakmai konszenzust, ami egy olyan dolog, amiben egyet tudunk érteni. Nem beszéltem senkivel, aki ne ezt 
mondta volna. A B, de esetleg a D is jó lenne. Csak annak nagyobb költségei vannak. Arról ne kérdezzük meg az 
embereket, amiben mindannyian egyetértünk. Ha mindannyian egyetértünk, hogy ez az irány, és ebben a 
teremben nem hallottam olyan hozzászólót, aki az A vagy a C verzió mellett érvelt volna. De, ha van ilyen, az 
jelezze. Abban, amiben egyetértünk, nem kell közvélemény-kutatást tartani. Megtaláltuk a konszenzust. Azért 
nagyon jó a közvélemény-kutatás eszköze, mert ki fog derülni belőle, hogy ennél sokkal több pavilont akarnak. 
Ezt bele lehet szerkeszteni és ezt tapasztalni fogjuk. Ha a szakmai véleményemnek lenne véletlenül többsége és 
mindenki azt szeretné, ohgy egy pavilon se legyen, ez is ki fog derülni. Le kell szűkíteni a döntési lehetőségeket 
és utána egy tartalmas, a valódi részletekbe belemenő közvélemény-kutatást vagy közösségi tervezést 
létrehozni. A keretét Alpolgármester Úrra bíznám. Lépjük meg, hogy egy irányt szabjunk meg. Ha egyetértünk 
valamiben, akkor menjünk tovább.  
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek, úgyis olyan ritkán történik meg. 
 
Takács Zoltán: Kérdéseket tennék fel. Ha meghatározunk egy irányt, akkor miről akarunk bárkit megkérdezni? 
Elhiszem, hogy van véleményük a lakosoknak. Ha azt mondjuk, hogy legyen 5-6 pavilon, akkor arról kérdezzük 
meg, hogy 1m2-es vagy 1,2m2-es ablakok legyenek? Ami számomra még érdekes: ha jól értem van négy verzió, 
melyek nagyjából pont annyira vannak kidolgozva, mint amennyire előttünk vannak. Ennél részletesebben ezek 
nincsenek kidolgozva és az a cél, hogy mi ezek közül válasszunk egyet és az a verzió legyen még jobban 
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kidolgozva, mert anyagilag ez megfelelőbb? Ha kiválasztunk egy verziót, az részletesen ki lesz dolgozva és végül 
a társadalmi egyeztetés során részletes módosításra kerül, akkor megint az eredeti kérdésemre térek vissza, 
miért döntöttünk mi valamit, amikor nem az lett végül elfogadva? Visszamegyek újra az alapokhoz: először miért 
nem folytatunk le egy társadalmi egyeztetést, ahol kikristályosodik, hogy melyik verzió lenne az ott élők számára 
a legjobb. Az lenne kidolgozva és elénk az kerülne be. Van egy verzió, ami szakmailag ezért és ezért jó, ezt 
akarja a helyi lakosság, támogassa a Képviselő-testület, 822 millió forintért legyen elkészítve. Pont. Akkora igent 
fogok nyomni, hogy kiszakad az asztal. Az a kérdés, hogy miért mi döntünk arról, ami még a társadalmi 
egyeztetés során megváltozhat?  
 
Reiner Roland: Azt gondolom, hogy létezik olyan, hogy képviselői felelősség. Egy pillanatra vigyük tovább azt a 
gondolatot, amit Takács Zoltán elmondott: tulajdonképpen a jövőben ezek az ülések teljesen feleslegessé válnak, 
mert összeállítjuk a napirendet, rádobunk egy közvélemény-kutatást és az emberek eldöntik, hogy melyik 
napirendi pontról mit gondolnak. Nem lehet azt mondani, hogy ezt a típusú szempontrendszert, amit az elmúlt két 
nap bizottsági ülésein sokat beszéltünk, látszott, hogy voltak eltérő vélemények, voltak közös pontok. Nem érzem 
azt, hogy ne lenne az, hogy a Képviselő-testületnek ne lenne elképzelése arról, hogy ez az egész merre menjen 
tovább. Azt sem érzem, hogy ezt az egész dolgot szeretné kiengedni a kezei közül. Az eddigi bizottsági üléseken 
összességében nekem úgy tűnt, hogy az egy kompromisszum, hogy megtörténik az iránykijelölés és az, hogy 
ezen belül mik lesznek a részletek, az később derül ki. Az, hogy hány pavilon van pontosan, hol legyenek, milyen 
funkciók legyenek benne, milyen funkciók ne legyenek benne, ezek olyan kérdések, amiket a közösségi tervezés 
során fel lehet tenni. Még sok kérdés lehet. Meg lehet kérdezni, hogy hol legyen a zöldfelület, hány pad legyen, 
hol legyenek, mennyire legyen magas? Rengeteg olyan alapvető döntés van, amit nem itt fogunk eldönteni, 
hanem egy ilyen típusú tervezésnél. Az, hogy mihez viszonyuljunk, egy csupasz térhez, egy olyan térhez, amin 
legalább 20 pavilon van vagy olyan térhez, amin egy üzletház van, ezek teljesen eltérő koncepciók, egészen más 
kérdéseket kell feltennie annak, aki ezt a folyamatot koordinálja. Ezért van szükség arra, hogy döntsünk a négy 
opció közül. 
 
Baranyi Krisztina: Nem beszélve az időfaktorról. Az Ecseri úti metróállomás akadálymentesítése jövő év 
januárjában, februárjában a terv szerint lezárul. Ha nem lett volna pandémia, és ügyesek lettünk volna, akkor 
ezzel egy időben elkezdődhetett volna a tér felújítása. Most nem itt tartunk, de az biztos, hogy a választóink azt 
várják, hogy metrófelújítás végeztével a tér is megújuljon. Amennyiben a fő irányokban itt most döntés születik, a 
FEV IX. Zrt. a tervezési programot el tudja indítani. Különböző hosszadalmas folyamatok kellenek ahhoz, hogy 
végül majd egy a lakosság által is véleményezett terv engedélyt kapjon és utána kiviteli terv váljon belőle. Azt 
gondolom, hogy a tervezési programot indítjuk most el és ezt fogja módosítani a kívánt kutatás eredménye 
aszerint, amit a lakosság nagyon fontosnak tart. Több olyan technikai szempont is van, ami miatt ezt a döntést 
meg kell most hozzuk. 
 
Szilágyi Zsolt: Az eldőlt, hogyha 5 pavilon lesz, akkor kié lesz az 5 pavilon. Ezen már nem kell gondolkozni, mert 
gondolom Polgármester Asszony emlékszik arra, hogy volt egy szerződés, amit Pataki Márton a bizottsági ülésen 
fel is olvasott. Megkérném, hogy ismét olvassa fel, hogy aki nem ismeri ezt a szerződést, ő is tudjon róla. Volt egy 
olyan, aki vállalja, hogy a felújítás után saját maga felépíti a pavilonját, akkor az 10 évre kap területfoglalási 
szerződést. Ez 5 embernek van. 5 pavilonnal van ilyen szerződés. Ha úgy döntünk, hogy 5-6 pavilon legyen, 
akkor maximum egy embernek van még esélye, mert az 5 pavilon már most megvan, hogy kié lesz. Kérem, 
Pataki Mártont tájékoztassa ezen szerződésről a képviselőket.  
 
Pataki Márton: Ez a klasszikus esete annak, amikor a zárt ülés indokolt.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem szavazzunk, hogy a napirend tárgyalását zárt ülés keretében folytatjuk tovább.  
 
 
449/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecseri úti 
metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések című előterjesztés tárgyalását 
zárt ülés keretében folytatja.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(13 igen, egyhangú) 

A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  nem szavazott 
Gyurákovics Andrea nem szavazott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem szavazott 
Dr. Mátyás Ferenc nem szavazott 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
A Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretében folytatja tovább.  
A 8. sz. napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólások a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben 
találhatóak. 
 
A Képviselő-testület a 8. sz. napirendi ponttal kapcsolatos határozatokat a nyílt ülés keretében hozza 
meg.  
 
Baranyi Krisztina: A napirendi pont vitáját lezártuk, határozati javaslatok módosítását felolvasom, amelyek 
némileg módosulnak az előterjesztéssel kapcsolatban.  
„1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. 
számú előterjesztésben bemutatott B változatot, azaz korlátozott számú pavilonnal kívánja biztosítani a 
kiskereskedelmi, vendéglátóipari létesítmények kialakítását. A pavilonok pontos számának és profiljának 
meghatározásához a lakosság bevonását biztosító kutatást kell elvégeztetni a József Attila-lakótelepen és a 
MÁV-Aszódi lakótelepen. 
Határidő: 2021. november 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 
„2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. 
számú előterjesztésben bemutatott második változat, azaz a nagyobb terület szerint határozza meg a tervezési 
terület határát és a polgármesteren keresztül utasítja a FEV IX. Zrt-ét, hogy a tervezési programot ez, illetve a 1./ 
számú határozatban megjelölt kutatás eredményei szerint véglegesítse. 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 
Kérem, szavazzunk a 37/2021. számú előterjesztés módosított 1. számú határozati javaslatáról. 
 
450/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. 
számú előterjesztésben bemutatott B változatot, azaz korlátozott számú pavilonnal kívánja biztosítani a 
kiskereskedelmi, vendéglátóipari létesítmények kialakítását. A pavilonok pontos számának és profiljának 
meghatározásához a lakosság bevonását biztosító kutatást kell elvégeztetni a József Attila-lakótelepen és a 
MÁV-Aszódi lakótelepen. 
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Határidő: 2021. november 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott  
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem szavazott 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Mezey István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 37/2021. számú előterjesztés módosított számú 2. határozati 
javaslatáról. 
 
451/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. 
számú előterjesztésben bemutatott második változat, azaz a nagyobb terület szerint határozza meg a tervezési 
terület határát és a polgármesteren keresztül utasítja a FEV IX. Zrt-ét, hogy a tervezési programot ez, illetve a 
450/2021.(IX.9.) számú határozatban megjelölt kutatás eredményei szerint véglegesítse. 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
9./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése 

41/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Mezey István képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Zombory Miklós: Olvastam és láttam ezt a meghatározott területet, amire vonatkozna az előterjesztés. 
Szerintem ez ennyire nem egyszerű. Nem volt társadalmi egyeztetés, nem minden utca volna egyértelműen 
érintve ebben a témában. A vendéglátósokra gondoltunk-e? Vagy pedig a lakatot kiosztjuk, hogy amikor lehúzták 
a redőnyt a lakatot rá tudják tenni, hogy biztosan ne menjen be senki. Ez egy átgondolatlan előterjesztés, ezen 
még gondolkozni kellene. Nem mindegy, hogy melyik terület, amit körülhatároltak. Szükség lenne egy részletes 
társadalmi egyeztetés és utána egy átgondoltabb előterjesztés.  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodással nem kapta 
meg a határozati javaslat a többséget.  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, hosszú 
szakmai vita után végül támogatásra javasolja azt a Képviselő-testületnek. A vitának a lényege az volt, hogy bár 
vannak olyan területei a kerületnek, ahol ilyen jellegű övezet enyhítést jelent a parkolási problémákra. A bizottság 
véleménye az, hogy valószínűleg önmagában ez a 30% helyi parkolás zóna nem fog érdemi javulást mutatni a 
parkolásnál. A parkolással az a probléma, hogy több parkolási engedély van kiadva bizonyos területeken, mint 
ahány parkolóhely van, ez ezen nem fog változtatni. A szakmai vitában azért támogatta mégis a bizottság ezt a 
kérdést, mert nem csak erről szól az előterjesztés, hanem a mobilitási pontokról, a koncentrált rakodóhelyekről és 
egyéb olyan forgalomtechnikai kérdésekről, aminek az átgondolása, terveztetés fontos. Pont a lényegi eleme, a 
központja, ez a 30%-os parkolás nagy valószínűséggel nem fog eredményre vezetni.  
 
Baranyi Krisztina: Ami miatt ez az előterjesztés megszületett, az elsősorban a pandémia alatt bár élőerős 
lezárással, de biztosított lakossági övezetek sikeres bevezetése volt. Az ottani tapasztalatok azt mutatták, hogy 
amikor ez a három terület kijelölésre került, akkor gyakorlatilag megszűntek a parkolással kapcsolatos panaszok. 
Addig tömegesen érkeztek az Önkormányzathoz az olyan panaszok, hogy nem lehet megállni, csak hosszú 
percek körözése után. Amikor ezt bevezettük, és akkor még jóval nagyobb terhelés érte a kerületet, hiszen 
ingyenes volt a parkolás, ezután gyakorlatilag megszűntek ezek a panaszok. Mi úgy érzékeltük, hogy az a kritikus 
számú parkolóhely, amit ilyen módon biztosítani tudtunk, az pont azt a fölös parkolási igényt elégítette ki, ami 
nagyon felháborította a lakókat vagy, ami őket a legjobban érintette. Mivel az élőerős kizárólagos parkolóhely 
biztosítás most már nem kivitelezhető, hiszen nem tudjuk pl. a parkolóőröket erre a feladatra átcsoportosítani, 
illetve drága lenne, ezért gondoltuk azt, hogy ez a megoldás. Mi már kérelmeztünk a József Attila-lakótelepre 
vonatkozóan 2020. elején. Ugyanezt a célt szolgálhatná, valamennyit enyhítene a lakossági parkolási gondokon. 
Ezt gondoltam hozzáfűzöm, mert a bizottsági ülésen nem voltam ott. Nem tudom, hogy Alpolgármester Úr 
elmondta-e ott, elmondta, akkor elnézést, hogy raboltam az idejüket.  
 
Deutsch László: Nem tudom hova rohanunk. A VI. kerületi spanja most vezeti be, nézzük meg a tapasztalatukat, 
nézzük meg mi sül ki belőle. Két Önkormányzat, a VII. és a XIII. kerület ébren figyel, tegyük mi is ezt, nem sürget 
a tatár. Ez kapkodás, nem kidolgozott javaslat.  
 
Jancsó Andrea: Kicsit zavartan állok itt, mert a teljes kerületre vetítve van egy koncepció, holott mindegyik 
városrészben teljesen más parkolási anomáliák vannak. Én, mint József Attila-lakótelepi képviselő ehhez a 
területhez szólnék hozzá. A parkolási anomália pontosan az, hogy van az első része a lakótelepnek, ami fizetős, 
és a hátsó, az ingyenes övezet. Ez a 30%-os szabály, csak a fizetős övezetekre való bevezetés, ha jól 
értelmezem. Csak ott lehet bevezetni, ahol fizetős övezet van. Az szerepel az előterjesztésben, hogy felsorolt 
fizetős parkolási övezetekre, amelyekben a parkolóhelyek 30%-át a pakolási üzemidő végétől eddig és eddig 
lehet használni. Jól értelmezem, hogy csak fizetős övezetre lehet ezt bevezetni? Ez a József Attila-lakótelepen 
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egyáltalán nem fog semmit megoldani. Az első részbe ezt bevezetjük, de megint a hátsó részbe fog torlódni 
mindenki, aki onnan kiszorul. Szeretném, ha tisztázásra kerülne ez.  
 
Pataki Márton: A határozati javaslatban hiba van, felesleges a következő mellékmondat: ”az alább felsorolt 
fizetős parkolási övezetekre”. Az utca lehatárolások egyértelműen meghatározzák, hogy milyen területekről van 
szó. Az előterjesztés szándéka szerint a József Attila-lakótelepen kifejezetten a nem fizetős részre vonatkozna. A 
lakótelepen a fizetős részen nincsenek parkolási problémák. Hasonlóan a Haller utcától délre is ez a javaslat még 
nem vezetné be ezt a rendszert, hanem kifejezetten csak a Haller utcától északra a Belső-Ferencváros és a 
lakótelep fizetős parkolási zónával nem rendelkező részére vonatkozott a szándék. A lehet nem lehet kérdése 
kicsit bonyolultabb. Próbáljuk bemutatni az előterjesztésben, hogy eddig milyen reakciók születtek. Amikor mi 
kérdeztük, akkor elutasító válasz érkezett azzal, hogy összbudapesti szempontok szerint kell vizsgálni. Végül is 
Terézváros úgy, hogy ezeket a paramétereket betartotta, megkapta ezt az engedélyt. Nem nagyon hamar, 
novemberben adták be és július 7-én kapták meg az engedélyt. Azt gondoljuk, hogyha már erre született egy 
precedens, hogy valamelyik kerület kapott ilyen engedélyt, akkor nyílván nehezebb már elutasítani mások ilyen 
irányú igényét. Az eredeti szándék szerint ez inkább a belső területekre vonatkozik, de azt gondoljuk, hogy 
Budapest Közútnak is valamilyen szinten egységesen kell kezelnie ezeket a kerületi kérelmeket, hozzájárulásra 
vonatkozó indítványokat. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Javaslom, hogy vegyük le napirendről ezt az előterjesztést. Bármikor 
visszahozhatjuk. Ha beüt újra a pandémia, megint megkapja Polgármester Asszony azokat felségjogokat, amivel 
élhet. Szavazást kérek. 
 
Takács Máriusz: Kicsit zavarban vagyok, mert ügyrendi javaslatról azt hiszem szavaznunk kellene. Kérdezem a 
Jegyző Asszonyt, hogy ezzel nekünk nincsen-e most dolgunk?  
 
Baranyi Krisztina: Gondoltam, hogy a vita még hozzátehet azokhoz az ismeretekhez, amelyekkel Deutsch 
László rendelkezik és a levételről utána is szavazhatunk, de természetesen most is lehet.  
Kérem szavazzunk a 9. napirendi pont levételéről. 
 
452/2021. (IX.9.) 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 a 41/2021. 
sz. – ”Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése” című - előterjesztést leveszi a napirendjéről.”  
 

(6 igen, 6 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  nem 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  tartózkodott 
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Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  igen 
 
Takács Máriusz: Jelezném, hogy nagyon helyesen nem került bele az előterjesztésbe a Haller utca és a 
Vágóhíd utca közötti Mester-Soroksár utca közötti rész. Jelenleg itt egyáltalán nem okoz gondot a parkolás. 
Nagyon jelentős mértékű ingatlanfejlesztés folyik a területen. Pár éven belül látható lesz az, hogy sok ember 
költözik ide, kérdés, hogy fog-e itt problémát okozni a parkolás. Ezt nekünk nagyon figyelemmel kell kísérnünk, 
mert könnyen lehet, hogy itt is komoly problémák lesznek a nagyszámú újonnan megépült lakás és az annyira 
nem nagyszámú hozzá épült parkolók miatt. Alpolgármester Úrral és Vezérigazgató Úrral már beszéltem arról, 
hogy a Vágóhíd területén semmilyen fizetős parkolás nincsen, komoly problémák vannak a parkolásból. A 
Vágóhíd területén, ahol már felépült nagyon sok ház és még épül is. A felmérése, hogy hogyan tudnánk fizetős 
övezetbe bevonni ezt a területet, annak a felmérése, előkészítése kezdődjön meg. 
 
Baranyi Krisztina: A Vágóhídnál van fizetős parkolás ugye Igazgató Úr? Együtt lett bevezetve a József Attila-
lakótelepi parkolási övezettel. A fizetős parkolás és a nem fizetős parkolásnál a Vágóhíd utcánál van a határ. 
Félreértettem, tehát Képviselő Úr kiterjesztést kérne. Ezzel mélyen egyetértek. Annyit tudniuk kell, hogy hosszú 
idő óta tárgyalások folynak a Vágóhíd utcai beruházókkal arról, hogy a Vágóhíd utca teljes rekultivációjára 
kerüljön sor az épületek felépítése után, ami az útpályát, a közvilágítást, a parkosítást, a zöldítést jelenti. Ott 
teljesen rendbe lesz hozva ez a szakasz. A parkolás bevezetését érdemes majd összehangolni ezekkel a 
munkálatokkal. Fel fogom kérni a FEV IX. Zrt-t, hogy egy erre vonatkozó tervet dolgozzon ki.  
 
Zombory Miklós: Nem minden utcában lenne érdekes ez a parkolóhely kijelölés. Nem mindegy, hogy a Ráday 
utcában alkotjuk ezt meg vagy a Középső-Ferencvárosban a Gát utcában. A fizetés este 20.00 óráig van. Úgy 
tudom, hogy a Ráday utcában a szórakozóhelyek este 20.00 órakor nem zárnak be. Ezen is el kellene 
gondolkodni.  
 
Takács Zoltán: Lenne néhány kérdésem és van számomra néhány anomália az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Ha jól értelmezem, egyébként számomra nagyon szimpatikusan nagyon sok hasznos célról van szó az 
anyagban. Úgy látom, hogy a határozati javaslatban a célok konkretizálva nem jelennek meg. Ezeket a 
területeket a 30%-on belül szeretnék megvalósítani? Én is így értelmeztem – reagáltam Pataki Márton 
fejrázására. Ezek hol helyezkednek el? Vagy ez még csak egyfajta szándéknyilatkozat? Nehezményezem, hogy 
mindenhol százalékok vannak, számszerűen nincsen leírva, hogy melyik területre hány parkolóhelyet szánnánk, 
az konkrétabb dolog lenne. Pl. az iskola előtt 4 darab parkolóhelyet szánunk arra, hogy iskola előtt és után a 
gyerekeket ki tudják rakni az autóból egy búcsúköszönés mellett. Még ezer kérdésem lenne az egyéb funkciókkal 
kapcsolatban. A szándékot jónak tartom, viszont azt már nem tartom jó ötletnek, hogy egységesen kezeljük a 
kerület különböző részeit, mert különböző sajátosságokkal bírnak. 
Reiner Roland: Kérem Pataki Mártont, hogy mondja el a tervezés hogyan nézne ki, milyen egység alapján, 
utcákra bontva, illetve ezek a százalékok hogyan értelmezhetőek? 
 
Pataki Márton: Az a helyzet állt elő, hogy a Budapest Közút tulajdonosa a Budapest Közút számára 
meghatározott egy olyan irányelvet, hogy úgy fogadható el a kizárólagos lakossági parkolóhelyek bevezetése, 
hogy ha egy általános újragondolása történik meg a parkolóhelyek elosztásának. Ehhez képest kell az arányokat 
megvalósítani. Az, hogy ezek pontosan hol lesznek és hogy pontosan mik a számok, azokat a tervező tudja 
megcsinálni. A VI. kerület is ezzel kapcsolatban megrendelt egy tervezést, vannak erre vonatkozó szakcégek. A 
tavalyi évben kértünk mi is indikatív ajánlatokat. Ezeknek a részleteit a közlekedésmérnökök fogják megmondani, 
a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Feltételezzük, hogy semmilyen más módon nem tud átmenni egy ilyen 
kizárólagos lakossági parkolóhelyekre vonatkozó forgalomtechnikai terv, csak akkor, hogyha az összes többi 
típust is tartalmazza az irányelvek szerint. Ezt külön nincsen jelölve a határozati javaslatban, hiszen azt 
feltételeztem, hogy a Képviselő-testület számára ez a kulcskérdés, hogy a 30%-os kizárólag lakossági 
parkolóhely legyen. Ez a mi feltételezésünk alapján ehhez jár, hogy az összes többit is meg kell csinálni. Nyílván 
ki lehet egészíteni a határozatot ezzel a felsorolással, csak akkor nagyon hosszú lesz.  
 
Jancsó Andrea: Az a javaslatom, hogy a három területet háromfelé bontsuk. Ez az irányelv, amire hivatkozik 
Igazgató Úr, ez nincsen meghivatkozva. Mire alapozzuk a 30%-ot? Van mindenféle együttes rendelet és társai, 
de, hogy ez milyen szabály vagy irányelv alapján történik, azt nekem nehéz visszakeresnem. Takács Zoltánhoz 
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csatlakozva: ha már készítünk forgalomtechnikai terveket, vegyük bele a mobilitási pontokat is. Ha a következő 
képviselő-testületi ülésre visszajön úgy, hogy legyen benne: területekre lebontva, hogyan képzelik el, hol akarjuk 
a forgalomtechnikai terveket megrendelni, milyen arányban. Sok kérdés merül fel. Nem tudom támogatni így a 
József Attila-lakótelepen a 30%-os bevezetést, mert nagyon minimális parkolóhely szám. Van sok albérlő, akikkel 
kitolunk. Ugyanazt a problémát görgetjük tovább. Azt is megértem, hogy most különböző kormányzati 
intézkedések miatt nem tudjuk kiterjeszteni a parkolási övezetet, nincsen lehetőségünk új adók, új díjak 
bevezetésére. 1,5 éve görgetjük magunk előtt ezt a problémát és jó lenne, ha nem ilyen félmegoldások 
születnének, hanem komplexen átnézve. Akár mind a három városrészre kapnák egy olyan előterjesztést, 
amiben részletesen minden elképzelés beépítődik. 
 
Pataki Márton: A parkolási zóna kiterjesztésével kapcsolatban: ami az albérlők számára ugyanúgy problémát 
jelentene, nem a veszélyhelyzettel van kapcsolatban, hanem az anyagban is hivatkozott 20/1984-es közlekedés 
minisztériumi rendelettel, ami azt a 20%-os 2 óránál rövidebb idejű parkolást előírja, amit nem tud teljesíteni a 
szóban forgó terület. Ez problémát okozhat a Vágóhíd utca területén is. Az, hogy ezt nem tudjuk meghivatkozni, 
az egy olyan adottság, hogy ezt az irányelvet Polgármester Asszony a Főpolgármester Úr Kabinet főnökétől 
kapta meg egy hivatalos levélben. Tájékoztatást kapott, ahol felvetődött, hogy további projektek induljanak a VII. 
kerület mellett. Nincsen konkrét jogszabályi hivatkozás. Az, hogy a Budapest Közút hogyan jár el, az az én 
kompetenciámon kívül esik. Olyan tervet érdemes beadni, amit ők jóvá tudnak hagyni. A Budapest Közút azzal a 
feladattal van megbízva, hogy Budapest közlekedését egészében nézze és a lokális érdekeket ne engedje 
mindig érvényesülni, ezt az irányelvet tartják. Ha nem készülnek tervek, akkor ennél sokkal konkrétabbat nem 
tudok mondani. Az, hogy melyik helyen mi történik, az a tervezés részeként alakul ki. Most az lenne az 
elképzelés, ha ezt a Képviselő-testület elfogadja, hogy ezen irányelvek mentén készíttetnénk terveket a cégekkel, 
aminek nyílván van költsége.  
 
Reiner Roland: A Belső- és Középső Ferencváros részt illeti, ha a parkolásról van szó, akkor én a kevésbé 
lelkesek közé tartozom, akkor lesz jobb a parkolási helyzet, ha kevesebb autó lesz. Ez a következő 1-2 évben 
csettintésre nem fog megtörténni. El tudom fogadni, hogy arra a helyzetre kell reagálni, ami van és azt is, hogy 
ebben a helyzetben az itt lakókat preferáljuk azokkal szemben, akik az átmenő forgalomban vesznek részt. 
Ehhez lehet jó megoldás ez a rendszer. Látva azt, hogy a Budapest Közútnak milyen átfutási ideje van, 
támogatom, hogy minél hamarabb megindulhasson a tervezés. Amikor a VI., VII. és a XIII. kerület bejelentette ezt 
az intézkedést, akkor jelezték, hogy tárgyalások folynak már a VIII., V. kerülettel. A parkolás esetén fokozottan 
igaz, hogy azok a kerületek, akik a Nagykörúton belül vannak valamennyire egymásra vannak utalva. Ha 
szomszédos kerületek bevezetik, mi nem vezetjük be, akkor nyilvánvalóan az onnan kiszoruló forgalom egy 
része nálunk fog megjelenni. Célszerű lenne ebben a kérdésben együtt mozogni, ezért a tervezés elindítását 
mindenképpen támogatni tudom. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Hozzám Belső-Ferencvárosban többen fordultak, főleg, amikor a VI. kerületben bevezették 
ezt a modellt, hogy szeretnénk, hogy ez itt is megvalósuljon. Ez eleve egy sűrűn lakott rész, nagyon kevés 
parkolóhellyel. A Bakáts tér felújítás is adott egy nehezítést az itt élőknek. Mindenképpen igény is van rá. A 30%-
os lakossági parkolás enyhítene az itt élők helyzetén. Azt szeretném kérni az előterjesztőtől, hogy abban az 
esetben, hogyha egyben a határozati javaslat nem kerül elfogadásra, akkor bontsuk szét három pontra, hogy 
lehessen külön szavazni. Lehet, hogy az egyik helyen nem úgy jelentene megoldást, de Belső-Ferencvárosban 
enyhítene az itt élők terhén. Ne mindent vagy semmit játszunk, hanem, ahol lehet, legalább a belső részen adjuk 
meg ezt a lehetőséget az itt élőknek. 
 
Takács Krisztián: Egyetértek én is a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság szakmai 
álláspontjával, hogy nem várhatunk pusztán ettől az előterjesztéstől és csupán a lakossági parkolóhelyek 
bevezetésétől Belső-Ferencvárosban végleges megoldást. Ahogyan Alpolgármester Úr is mondta, itt egyszerűen 
az a baj, hogy túl sok az autó és túl kevés a parkolóhely. Szorgalmazom, amellett, hogy ezt az előterjesztést 
most elfogadjuk, dolgozzunk tovább azon, hogy hosszú távú megoldást találjunk a parkolási dilemmákra. Azt 
nem várhatjuk, hogy ez a megoldás véglegesnek bizonyul. 
 
Torzsa Sándor: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megkérdeztem erről a lakosságot, akik azt 
mondták, hogy ez egy nagyon jó elképzelés. Viccet félretéve. Az én választókerületemben volt ilyen lakossági 
célra kijelölt parkolás a pandémia idején a Balázs Béla utcában a négyemeletes panelházak közötti szerviz utak 
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ilyenek voltak. A lakók ezzel nagyon elégedettek voltak. Amit Polgármester Asszony mondott, azt meg tudom 
erősíteni, hogy abban a pillanatban, hogy megszűntek a lakossági célra kijelölt parkolási helyek, rögtön az én 
körzetembe is ugyanarról a területről érkeztek a parkolással kapcsolatos problémák. Ez nem egy rossz gondolat, 
nem egy téves út. Ami miatt én szót kértem: értem, amit Igazgató Úr mond, elméleti síkon gondolkodunk, de a 
konkrétumokról akkor tudunk beszélni, ha vannak tervek. Ahhoz, hogy az Igazgató Úr tervezni el tudjon kezdeni, 
ahhoz nekünk fel kell őt hatalmazni a szó jó értelmében, hogy ezt szeretnénk. Az, hogy most azt mondjuk, hogy 
30%, de a tervezés során kialakul, hogy 34% vagy 26% kell, szerintem ebben nem fogunk összevitatkozni sem 
Igazgató Úrral, sem a városvezetéssel. Ennél fontosabbnak tartom azt, hogy ez a tervezés milyen módon fog 
történni. Szeretném kérni Igazgató Urat, hogy a tervezés során, legalább az egyéni képviselőkkel történjen 
egyeztetés. Nekem is van sejtésem, hogy a választókerületemben hol lehetne ezt jól megcsinálni és a többieknek 
is. Jó szívvel támogatom az ilyen előterjesztéseket. Ezek az előterjesztések az itt élő emberek hétköznapi 
problémáinak a megoldásairól szólnak. Minden képviselőnek kötelessége ezért tenni. 
 
Takács Zoltán: Csatlakoznék Dr. Mátyás Ferenchez. Úgy gondolom, hogy a különböző városrészek különböző 
módon érintettek a különböző problémákban. Én, mint középső-ferencvárosi képviselő és lakos napi szinten 
tapasztalom, hogy a futárok, akik kisteherautókkal árut szállítanak magánembereknek, boltoknak, ott tudnak 
megállni, ahol lehet. Az, hogy az szabályos-e vagy kit akadályoz, az mellékes tényező. A József Attila-
lakótelepen nem hiszem, hogy komoly probléma lenne, hogy egy futárt ott ne tudna megállni 3 perc erejéig, ez 
Középső-, és Belső-Ferencvárosban komoly gond. A József Attila-lakótelepen rengeteg hely van kerékpártároló 
kialakítására, nem az úttesteken vagy MOL bubi tárolóknak. Középső-, és Belső-Ferencvárosban szintén nem 
egyszer kénytelenek vagyunk ezt az úttesten kialakítani. Javaslom, hogy a tervezés során csomagokat állítsunk 
össze, ami a különböző városrészekre vonatkozik. Ezeket külön-külön kell kezelni, mert ahány városrész 
annyiféle probléma.  
 
Gyurákovics Andrea: Torzsa Sándor azt mondta, hogy a határozati javaslattal nincsen gond, hogy hány 
százalék lesz a végén, az majd a tervezés során kiderül. A határozati javaslat konkrétan 30%-ról szól. Tehát a 
„FEV IX. Zrt. készíttessen forgalomtechnikai terveket az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben 
parkolóhelyek 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel 
rendelkezők számára biztosítja.” Nincsen benne a maximum és nincsen semmi más szó benne. Ez a határozati 
javaslat van előttem. Az egész előterjesztésről megjegyezném, hogy a VI. kerületi Terézváros Önkormányzatára 
hivatkozik, mint, aki ezt az egészet bevezette. Van egy kis tárgyi tévedés, mert az V. kerület kezdte el, csak ő 
nem kapta meg azt a támogatást a Fővárostól, amit a VI. kerület végül megkapott és úgy tűnik, hogy lenyúlta ezt 
az V. kerületi kezdeményezést és a sajátjának tekintette. A Belső-ferencvárosi részen, ha már így közvéleményt 
kutatunk, nem tudom valaki a képviselők közül végiggondolta-e azt, hogy ez egy elég speciális rész a Ráday utca 
tekintetében. Ott vendéglátósok vannak. Ha mi a vendéglátósokhoz érkező vendégeknek azt mondjuk, hogy este 
20.00 óra után ő már az Erkel utcában, a Kinizsi utcában, Mátyás utcában, tehát a keresztutcákban, vagy nem 
tudom, hogy hol lesz ez kijelölve, mert a 30% elég magasnak tűnik, tehát ezekben az utcákban nem tudnak majd 
megállni. Nem tudják megközelíteni a vendéglátóhelyeket, nem tudom, hogy hogyan szeretnénk a 
vendéglátósokat támogatni. Arról nem is beszélve, amit Takács Zoltán is mondott, hogy itt bizony az áruszállítás 
is komoly logisztikai problémákba ütközik. Az előterjesztésben egy fél mondat arról is van, hogy a Belső,-
Középső-Ferencváros tekintetében még azon is el kellene gondolkodni, hogy este 20.00, illetve 22.00 óráig 
legyen kitolva a fizetős idő. Már így is elég hosszú a parkolási fizetős idő.  
 
Szilágyi Zsolt: Mi lesz azokkal az albérlőkkel akik ott élnek és nincsenek bejelentve? Azok nem parkolhatnak 
majd a ház előtt. Ki ellenőrzi ezeket éjszaka? Van-e rá kapacitás? Hogyan lesz ez megoldva? Miért kell kitolni 
este 22.00 óráig a parkolási díjat? Mi ennek az indoka? Benne van az előterjesztésben: „Az üzemidő 22.00, 
illetve 20.00 órára történő emelése.” Nekem ez a parkolási üzemidőt jelenti.  
 
Reiner Roland: Van elég napirendünk, hogy arról a dologról beszéljünk, ami előttünk van.  
 
Szilágyi Zsolt: Mi lesz az albérlőkkel? Ki fogja ellenőrizni ezeket éjszaka? 
 
Pataki Márton: A fizetős parkolás célja alapvetően az, hogy lehessen parkolni. Az ingyenes időszak meghozta 
azt az eredményt, hogy a városlakók megértették, hogy miért fontos a fizetős parkolás. Bármilyen autós 
ismerősöm, aki eddig ezt csak szidta, hogy ez egy sarc, kifejezetten lelkes volt, hogy végre tudja normálisan 
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használni az autóját, mert egész egyszerűen piaci eszközökkel a kereslet-kínálatot próbálja helyreállítani. A 
kínálatot mi nem tudjuk bővíteni, óriási költségekkel mélygarázsokat kellene építeni, parkolóházakat. Piaci alapon 
ez szintén lassan megy. Ennek is vannak korlátai, mert ez esetben az utak lesznek szűkösek. Az az eszköz áll 
rendelkezésre, hogy kevesebb autós akarjon parkolni, mert ez pénzbe kerül. Az összes kerület, Ferencváros is a 
saját lakóit kedvezményben részesíti, ők ingyen parkolhatnak, mindenki másnak fizetnie kell. Normál esetben is 
az történik, hogy az albérlők ebben hátrányban vannak. Az indokolná az üzemidő meghosszabbítását, - valóban 
erre se javaslat nincsen, se lehetőség – hogy Belső-Ferencvárosban este 20.00 után már nehezen lehet parkolni. 
Olyan zsúfoltság van, ami azt eredményezi, hogy sok kört kell megtenniük a gépjárműveknek. Az 
időbeosztásnak, a környezet szempontjából hátránya van. Ugyanaz, mint az ingyenes időszak. Bármikor 
elmehetne abba az irányba is a kerület, hogy nem akar fizetős parkolást üzemeltetni, csak olyan jelenetek 
lennének, mint az ingyenes időszakban. Mindenki a zöldterületeken és a tilosban próbálna megállni. Ezt csak a 
Közterület Felügyelet tudja ellenőrizni, ugyanis ez nem egy parkolási kérdés abban az értelemben, hogy a fizetős 
parkolás egy magánjogi jellegű kapcsolat az Önkormányzat és a gépjármű tulajdonos között, ezért tudja ezt 
kiszervezni jelen esetben a FEV IX. Zrt-nek vagy más esetben külsős parkoló őrökre is, ami a FER PARK 
időszakban volt, akik még csak nem is az Önkormányzat munkavállalói voltak. Ha valaki egy ilyen táblával 
megjelölt helyre áll be úgy, hogy nem rendelkezik lakossági engedéllyel, akkor ő szabálysértést követ el, a 
30.000 forintos szabálysértési bírság tud ennek a következménye lenni. De ezt csak közterület-felügyelő tudja 
kiszabni. A Közterület-Felügyeletnek kell majd ezt ellenőrizni. A technikai eszközöket a FEV IX. Zrt. tudja majd 
biztosítani számukra. Ez a Közterület Felügyeletnél fog jelenteni egy létszámigényt. Attól függ, hogy milyen 
sűrűre tervezi az ellenőrzést a kerület. Ebben a sajátos esetben nincsen olyan létszámra szükség, mint a 
parkolóőröknél, hiszen a napközbeni parkolásnál mindig meg van az a kockázat, hogy valaki leáll egy órára, úgy 
dönt, hogy nem fizet, ha nem ér oda egy óra alatt az őr, akkor megúszta ezt a dolgot. Ebben az esetben valaki 
egész éjjel ott áll a számára tilos helyen, tehát elég, ha a kijelölt területeket éjszaka egyszer valaki végigjárja. 
Ennek a költségéről tájékoztatás szempontjából kérdeztem Jegyző Asszonyt, kb. 5 millió forint egy közterület -
felügyelő éves bérköltsége. Ha 4 fővel kell a létszámot növelni, akkor a plusz ellenőrzés kb. 20 millió forintjába 
kerül az Önkormányzatnak. Plusz az eszközök, amelyek rendelkezésre állnak. A parkolóőrök éjszaka nem 
dolgoznak. Még az is lehet, hogy pont ugyanazokat az eszközüket átadják a Közterület Felügyelet számára. A 
mostani új szerződés szerint 35 darab új készülék áll a rendelkezésünkre, ennyi parkolóőrünk nincsen, rövidtávon 
ez nem fog plusz költséget okozni. Üzemanyagköltség az fog jelentkezni.  
 
Zombory Miklós: Az, hogy a Középső,- és Belső Ferencvárost külön kiemeljük, részben egyetértek. Elmondta 
Gyurákovics Andrea, hogy nincsen meghatározva konkrét utca. Nem mindegy, hogy a Ráday utca melyik 
mellékutcájába tesszük ezt. Legközelebbre, amikor ennek a véglegesítése megtörténik, konkrét utcanévsorral 
kellene készülni, mert ez így gyenge.  
 
Pataki Márton: Megértettem, hogy mi a félreértés. Ez nem úgy néz ki, hogy egy utca lezárásra kerül. A 
parkolóhelyek elszórva jelennek meg, táblával és felfestéssel jelölve. Ezt készíti a tervező. Meg tudom mutatni, 
hogy a VI. kerület terve hogyan néz ki. Az összes utcában jelennek meg ilyen helyen. A tervezőnek egy 
optimalizálást kell végeznie, hogy egy helyenként legyen, mert akkor a nagyon sok tábla kihelyezése megdrágítja 
a kivitelezést. De egyébként a lakosok is könnyedén megtalálják ezeket a helyeket és tudnak mások is parkolni, 
ugyanúgy, ahogyan a koncentrált rakodóhelyeket, amikről szintén szó van, lehetőség szerint azokhoz a 
helyekhez kell telepíteni, ahol jelentős áruszállítást feltételeznek. Nyilván a mobilitási pontokat elszórva kell 
telepíteni. Azért százalékosan van megjelölve, mert egy területen belül ezeket elszórva fogja elhelyezni a 
tervező. Olyan közlekedésmérnöki és egyéb szempontok alapján, amelyek egyeztetve lesznek a képviselőkkel. 
Nem lesz arról szó, hogy az egyik utca ilyen, a másik utca olyan. Minden utca vegyesen lesz megoldva.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a 9. napirendi pontnál 
járunk és 30 napirendünk van, 16.00 óra van. Mivel a vitában új érvek nem hangoztak el, ezért szeretném kérni, 
hogy zárjuk le a vitát és térjünk rá a határozathozatalra.  
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Az 1. határozati javaslatban lévő területeket bontsuk szét. Az 1. határozati javaslat 
szóljon csak a Kálvin tér - Üllői út - Ferenc körút – Boráros tér - Közraktár utca - Fővám tér - Vámház körút. A 2. 
határozati javaslat csak a Középső-Ferencváros területéről szól és legyen egy 3. határozati javaslat: nem az 
Ifjúmunkás utcától, hanem a Csengettyű utcától lenne indokolt a terület határolása. Tehát: Csengettyű utca - Dési 
Huber utca - Távíró utca - Napfény utca - Epreserdő utca. A határozati javaslat a teljes kerületet kezeli egyben, 
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miközben különböző parkolási problémák vannak a különböző területeken. A határozati javaslat szétbontásával 
mindenki a belátása szerint tud majd külön határozni arról, hogy hol szükséges a parkolóhelyeket kijelölni.  
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek Képviselő Asszonnyal, de a forgalomtechnikai tervek megrendelésétől ez egy 
független probléma. A Csengettyű utcát kellene szerepeltetni valóban az Ifjúmunkás utca helyett. Az előterjesztés 
lényege, hogy elkezdődjön a forgalomtechnika tervezése, kivitelezése. Ebből a szempontból az egész területre el 
tudna kezdődni.  
 
Jancsó Andrea: Azért javasoltam ezt a módosítást, hogy ne az legyen, hogy egész kerületre elvetjük a 
megoldást, hanem egyes területek nézzük meg.  
 
Baranyi Krisztina: De akkor azon a területen a tervezés sem kezdődik el azon a területen, amit leszavaznak.  
 
Jancsó Andrea: Az legyen a Képviselő-testület felelőssége. Így, ha semmi nem megy át, akkor egyszerűbb, ha 
területenként fogunk erről szavazni.  
 
Baranyi Krisztina: Ha valamelyik területen nem kezdődik meg a tervezés, az elmarad. Azon a területen nyílván 
nem lesz bevezetve sem.  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk 9. napirendi pont vitájának lezárásáról. 
 
453/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9. napirendi 
pont vitáját lezárja. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina:  

(9 igen, 4 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  nem 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem szavazott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  nem 
 
Reiner Roland: Ez azt jelenti, hogy aki még be volt jelentkezve, ők még el tudják mondani a hozzászólásaikat, 
utána kerül sor a határozathozatalra.  
 
Árva Péter: Válaszolnék Polgármester Asszonynak, hogy a kijelölt csak lakossági parkolóhelyek bizonyos 
helyeken megoldották a problémát. 150 méterre lakok egy ilyen kijelölt helytől a Ferenc tér mellett, az én 
utcámban konkrétan rontotta a helyzetet. Aki ott nem tudott parkolni, nem más kerületbe állt, hanem a mi házunk 
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elé. Ettől a 30%-os korlátozástól nem várok eredményt, ettől függetlenül támogatom az előterjesztést, mert az 
összes többinek a rendezése fontos tervezési feladat. Igenis vannak a kerületnek olyan részei, pont nem Ferenc 
tér, de az 1., 2. körzetek lehetnek ilyenek, ahol ez igenis fontos lehet. Talán még a Trafó környékén lehet ez egy 
probléma. Egyetértek Pataki Mártonnal, aki azt mondta, hogy a megoldást a fizetős parkolás visszaállítása 
jelentette. A fizetős parkolás nem egy olyan eszköz, ami nekünk pénzbevételt teremt, hanem egy 
forgalomszabályozási kérdés. Az irodám előtt az egész pandémia alatt állt egy teherautó. Nem ment sehova, 
nem fizetett a parkolásért. Bevezettük a parkoló díjakat és egy nap alatt eltűnt onnan. Nem foglalta el a lakossági 
parkolóhelyeket. Áttérnék ügyrendi részre: a három zónáról én is kérem, hogy szavazzunk külön. Szeretném, ha 
a maximum szó megjelenne a határozati javaslatban. Azt az információt kaptam a Budapest Közúttól, hogy ők ezt 
csomagban kezelik a terület tervezése során. Van, aki kéri ezt a 30%-ot, csak azzal együtt terveztetik és fogadja 
el a Budapest Közút, hogyha az egyéb parkolási problémákkal egységesen kezelik, pl. árurakodás, 
mozgáskorlátozottak parkolása, a mikro mobilitási pontok. Ezeket a határozatban felsorolni nem szükséges, 
viszont kérem Polgármester Asszonyt, hogy a maximum szó beszúrását fogadja el. 
 
Baranyi Krisztina: A maximum 30%, egy jogszabályban rögzített szám, attól eltérni nem lehet. Lefelé lehet. 
Maximum 30% erejéig lehet ilyen parkolóhelyeket létesíteni. A szöveges részben így is szerepel.  
 
Reiner Roland: Szeretném jelezni, hogy az előző szavazás tévesen került megállapításra. Minősített többség 
kellett volna a vita lezárásához, így a vita nem lett lezárva. Akik be voltak jelentkezve, akkor is szót kaptak volna, 
ha lezárjuk a vitát. De ez most azt jelenti, hogy, aki szeretne hozzászólni, megteheti.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Ezt a módosító javaslatot fenntartom. Ha azt írjuk, hogy 30%-ot kell létrehozni, ez azt 
jelenti, hogy 10 parkolóhelyből 3-at kötelezően kell. Ha azt határozzuk, hogy maximum 30%, az azt jelenti, hogy a 
tervező megvizsgálja és ahol 1-re van szükség 1 parkoló lesz, ahol 2-re ott 2. Ez egy fontos minőségi különbség. 
Ha mi azt mondjuk, hogy 30%, azzal megkötjük a tervezők kezét.  
 
Baranyi Krisztina: Támogatom, befogadtam.  
 
Takács Krisztián: A most előterjesztésben szerepelt pontok több része is szóba került a Forgalomszabályozási 
Ideiglenes Bizottság ülésén. Az ott elfogadott határozatokat a Városüzemeltetési Iroda kezdte kidolgozni. Arra 
kérem Pataki Márton, hogy a Városüzemeltetési Irodát vonja be ebbe a munkába, hogy ők is tájékozódhassanak 
az eredményről. 
 
Gyurákovics Andrea: Ez az előterjesztés arról szól, hogy az üzemidő után kizárólagos lakossági 
parkolóhelyeket jelölünk ki. Mi van akkor, ha valaki nem este 20.00 óráig dolgozik, hanem 17.00 óráig és a 
Mátyás utcában van kijelölve ez a parkolóhely, oda szeretne parkolni, de ott még üzemidő van. Akkor átáll egy 
másik helyre és este 20.00 óra után visszaáll a helyére? Hogyan működik ez? Értem, hogy neki máshol is 
ingyenes a parkolás. Lesz itt majd valószínűleg egy félreértés. Ezeket érdemes még letisztázni. Arról, hogy 
milyen időszak legyen a kizárólagos parkolási időszak, erre történt valami felmérés? Vagy egyszerűen úgy 
gondolták, hogy az üzemidő utáni időszak legyen. Van-e arra valamilyen számadat, hogy mennyi parkolóhely van 
és mennyi parkoló engedély van kiadva? Több képviselő is elmondta, hogy több parkoló engedély van kiadva, 
mint amennyi parkolóhely van. Belső-Ferencvárosnak van egy ritmusa. Reggel 8.00-9.00 óráig sok parkolóhely 
van, délután 14.00-15.00 óra fele megint vannak parkolóhelyek és este 20.00-21.00 óra fele megint lehet 
parkolóhelyeket találni egészen késő estig. Ez a ritmus meghatározza a parkolási szokásokat is a belső-
ferencvárosi részen. Érdekes, amit Pataki Márton mondott, hogy a fizetős parkolás célja a parkolás. Eddig azt 
tetszett mondani, hogy a bevétel növelése a fizető parkolás célja. Csak úgy megjegyzem. Történt bármilyen 
felmérés? Mi történik akkor, ha valaki hamarabb érkezik haza, mint az üzemidőn kívüli időszak? Hogyan fogják a 
közterület-felügyelők ezt ellenőrizni? A közterület-felügyelők létszáma az én információim szerint elég erősen 
lecsökkent. Van-e már létszám, vagy történt-e erre intézkedés? 
 
Pataki Márton: A közterület-felügyeleti kérdéssel kapcsolatban nem tudok válaszolni. Ez hosszú idő, mire ez 
ténylegesen meg fog indulni. Ha jól látom a kivitelezésre 2022. április 31. a határidő a javaslatban. Addig 
bizonyos kérdéseket lehet rendezni. Ha van valakinek lakossági engedélye, akkor ő bárhová állhat, ő az összes 
helyen meg tud állni. Ha valakinek nincsen lakossági engedélye, este 20.00 után is ott akar maradni, akkor 
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célszerű figyelnie, ahol a várakozni tilos tábla kivéve idővel szerepel, az oda ne álljon. Jó eséllyel meg fogják 
bírságolni.  
 
Takács Zoltán: A parkolás után szabadon felhasználható parkolóhely országszerte létező dolog. Rengeteg 
helyen, ahol állami intézmények vannak, a parkolási idő végéig lefoglalja az állami intézmény és utána szabadon 
meg lehet állni. Budapesten vagy vidéken számos helyen van. Pl. a VI. kerületben a NAV kirendeltségnél nem 
lehet megállni reggel 7.00-től este 18.00 óráig. Mindenhol úgy van kialakítva, hogy a parkolási idő végéig nem 
lehet az ilyen helyeken parkolni, függetlenül attól, hogy ki, mikor érkezik haza a munkahelyről. Ez nyílván némi 
kompromisszumot igényel a lakosok részéről. De többet nyernek azzal, hogy este 20.00 után lesznek szabad 
parkolóhelyek dedikáltan számukra.  
 
Pataki Márton: A Várakozni tilos kivéve .. tábla egy létező kategória a KRESZ-ben. A vitának a tárgya mindig az 
volt, hogy a lakossági parkolási engedély az bevonható ebbe a kivétel körbe. Az eredeti álláspontja a Budapest 
Közútnak az volt, hogy nem lehetséges. Ezt írjuk le az előterjesztésben. Eszembe jutott Gyurákovics Andrea 
egyik kérdése: azért a parkolási üzemidőn kívül, mert ez a csomag így áll össze, így biztosítja reményeink szerint 
a Budapest Közút az engedélyt. Olyan módon, hogy egész napra vonatkozóan, arra nem, de napközben sokkal 
kisebbek ezek a parkolási problémák, mert ilyenkor a parkolási díj az, ami megoldja a helyzetet. Azt látják sok 
esetben, hogy a szállodák fizetős parkolóiból kiállnak éjszakára, mert nem akarják fizetni a parkolási díjat és 
elfoglalják az utcán az ingyenes helyeket. Arra az időszakra kell ez a plusz védelem, amikor maga a parkolási díj 
nem jelent védelmet a helyben lakók számára.  
 
Baranyi Krisztina: Befogadtam Árva Péter javaslatát, az 1. számú határozati javaslatban: „A parkolóhelyek 
maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel 
rendelkezők számára biztosítja.” Befogadtam Dr. Mátyás Ferenc, Jancsó Andrea és Árva Péter által javasolt 
külön-külön történő szavazást a három ferencvárosi kerületrészről. 
Kérem, szavazzunk a 41/2021. számú előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
454/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. 
készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben 
parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási 
engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: A Kálvin tér - Üllői út - Ferenc körút - Boráros 
tér - Közraktár utca - Fővám tér - Vámház körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató 

(12 igen, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott  
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 41/2021. számú előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
455/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. 
készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben 
parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási 
engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Soroksári 
út - Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt terület, beleértve - a Ferenc körút kivételével - a határoló utakat 
és tereket. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató 

(12 igen, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott  
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Befogadtam Jancsó Andrea módosítását, de nem kérdeztem meg a Részönkormányzatot, 
hogy számukra is megfelelő-e az, hogyha az Ifjúmunkás utca Csengettyú utcára cserélődik? Igen. Rendben van, 
köszönöm. Kérem, szavazzunk a 41/2021. számú előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
456/2021. (IX.9.) 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 a FEV IX. Zrt. 
készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben 
parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7 óráig csak a lakossági várakozási 
engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: Csengettyű utca - Dési Huber utca - Távíró 
utca - Napfény utca - Epreserdő utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.” 
 

 (6 igen, 12 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
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Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a további 3 határozati javaslatról szavazzunk egyben? 
Igen. Rendben van.  
Kérem, szavazzunk a 41/2021. számú előterjesztés további határozati javaslatáról. 
 
457/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./a FEV IX. Zrt. az 1. sz. és a 2. sz. határozat alapján elkészített forgalomtechnikai tervek kezelői hozzájárulását 
kérje a Budapest Közút Zrt.-től. 
Határidő: 2022. február 30. 
Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató 
 
2./ amennyiben a Budapest Közút Zrt. a kezelői hozzájárulást biztosítja, az engedélyezett tervek kivitelezéséről a 
FEV IX. Zrt. gondoskodjon. 
Határidő: 2022. április 31. 
Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt, vezérigazgató 
 
3./ a forgalomtechnikai tervvel és kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat a FEV IX. Zrt. a parkolási 
közszolgáltatási szerződésének keretében lássa el. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 

(12 igen, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
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Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Azért kértem szót, mert a Részönkormányzat területét érintő részt nem fogadta el a 
Képviselő-testület. Ezt a döntést tudomásul veszem. Azt szeretném kérdezni Polgármester Asszonytól, hogy erre 
a területre, ahol nincsen bevezetve a parkolási övezet, még egyszer egy felmérést készítenénk-e, hogy be 
tudnánk vezetni a parkolási övezetet a hátsó részre is? Kérjük fel a FEV IX. Zrt-t, hogy ezt a felmérést rendelje 
meg még egyszer, ha lehetséges.  
 
Baranyi Krisztina: Azért javasoltuk nyílván a belső kerületrészek mellett a József Attila-lakótelepet is, hiszen az 
a bizonyos jogszabályban előírt feltételrendszer nem teljesült a lakótelepen 2020. közepén, ami alapján ott a 
fizetős parkolást be lehetett volna vezetni. Természetesen változhattak azóta a feltételek. A kiegészítő határozati 
javaslat így szólna: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a polgármester útján a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg a József Attila-lakótelep 
jelenleg nem fizetős parkoló övezeti részén a fizető parkolás bevezetésének lehetőségét.” 
Kérem szavazzunk a kiegészítő határozati javaslatról. 
 
458/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
polgármester útján a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg a József Attila-lakótelep jelenleg nem 
fizetős parkoló övezeti részén a fizető parkolás bevezetésének lehetőségét. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (18 igen, egyhangú) 

A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
10./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére  

38/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem 
támogatja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Az előterjesztés a gépjármű tulajdonosokat szeretné 
kedvezményes parkolási lehetőségekhez juttatni két parkolóházban. A vita során az az érv hangzott el, hogy 
miért nem támogatjuk a nem autós lakosokat ezen a területen? Miért nem támogatjuk a kerékpározó lakosokat, a 
rollerezőket ezen a területen? Miért nem adunk 18.000 forint kedvezményt a BKV bérletből az ezen a területen 
élő embereknek? Ez az egész helyzet, amiben vagyunk arra kiváló, hogy lássuk, hogy az a lehetőség, hogy évi 
2000 forintért közterületen parkolnak autók az utcáinkon, az nincsen ingyen. Valójában ennek a költsége ezen a 
területen havonta 36.000 forint lenne, ha az ember meg akarná ezt oldani máshol. Fentiek alapján ezt az 
előterjesztést nem tudom támogatni.  
 
Gyurákovics Andrea: Folytatva Árva Péter szavait, hasonló gondolatok merültek fel bennem is. Kiegészítve azt, 
amit elmondott. Ezek a lakosok, akiknek parkolóhelyet kellene biztosítani, ők kiváltották a parkolási kártyájukat 
erre az évre. Befizették azt, amit be kell fizetni, hogy megkapják az ingyenes parkolási engedélyt. Ehhez képest 
most mi azt mondjuk, ha szeretnétek parkolni, most nem tudtok parkolni, mert felújítás alatt van a Bakáts tér, 
akkor ezért fizessetek. Ez egy anomália ebben a történetben. Ez pénzügyileg rendben van? Úgy van írva, hogy 
18.000 forint+ áfa. 36.000 forint + áfa, ha jól emlékszem a mélygarázs teljes összege és annak a felét kell fizetni 
a lakosoknak. Lehet, hogy erős lesz, amit mondok, de ezt a sarcot ne vezessük be.  
 
Takács Krisztián: Felmerült az a kérdés, hogy miért nem támogatunk mindenkit? A Bakáts tér felújítása most 
minden környéken lakónak kényelmetlenséggel jár. Aki tömegközlekedéssel jár, az majdnem ugyanolyan 
módszerrel tud közlekedni. A 4-6-os villamos még ugyanúgy jár. Aki autóval közlekedik, nehezen találnak 
jelenleg parkolóhelyet, a tér felújításával nem kevés parkolóhely egyszerűen megszűnt létezni.  
 
Szilágyi Zsolt: Ha valaki az utcán parkolt eddig, nem hiszem, hogy ki fog fizetni 18.000 forint + áfát, inkább 
arrébb áll 300 méterre és hazasétál. Ez azoknak éri meg, akik alapból is garázst fizetnek maguknak és most csak 
a felét kell kifizetni. Az, aki az utcán állt, azok közül nem hiszem, hogy sokan fognak jelentkezni erre a helyre, 
hogy 18.000 forintot fizessenek a 2000 forint vagy az ingyen helyett. Az, aki eddig garázsért fizetett eddig 30-
40.000 forintot, annak jól jön.  
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Három hónapról van szó. Aki a Bakáts téren, Bakáts utcában, Lónyay utca 46-
ban lakik, az kapott egy évre szóló ingyenes parkolást. Az, hogy ő nem tud parkolni, arról nem ő tehet. Ezt 
kellene megoldani. Idősebb, nyugdíjas megjön a nagybevásárlásról, elmegy egy üdülőbe a csomagjait nagyon 
messziről kell cipelnie, ráadásul ezért még fizetnie is kell. Ferencváros lakossága el van öregedve. 3 hónapról 
van szó. Azt javaslom, hogy a Bakáts tér, Bakáts utca 5-7., 4-8. és a Lónyay utca 46. számban élő lakosok 
kapjon ingyenes lehetőséget 3 hónapra. Természetesen azzal a kikötéssel, hogy a lakcímkártyája és az ingyenes 
parkolási engedélye megvan. Ide fizeti az adóját, itt lakik, a forgalmi engedélye az említett helyekre szól. 
Szeretném, ha erről szavazás történne.  
 
Baranyi Krisztina: Azt szeretné, ha az ezeken a területek élők ne félárú bérletet, hanem teljes egészében 
ingyenes bérletet kapjanak.  
 
Zombory Miklós: Igen, ezt szeretném. Az előterjesztésben nem lett minden környékbeli garázs megjelenítve. 
Megemlíteném a Ráday utca 58. irodaház alattit, a Bálna alatti mélygarázst, Boráros téren az üzletház alatt a 
HÉV végállomásnál és a Goethe Intézet alatt.  
 
Baranyi Krisztina: Sajnos erre mindre nincsen lehetőség, nem volt megfelelő kapacitás. Az összes szóba jöhető 
környékbeli parkolóházzal lefolytattuk a tárgyalásokat. Az előterjesztésben megjelölt mélygarázsokban van annyi 
hely, amennyire várhatóan igény van.  
 
Zombory Miklós: Köszönöm szépen. Szeretném, hogy 3 hónap alatt ne sarcoljuk meg Belső-Ferencváros 
néhány házának a lakóit, amelyekben sok az idős. 
 
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Jól érettem, hogy a nyugdíjasoknak adná ezt meg vagy a lakcímkártyával rendelkezőknek? 
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Zombory Miklós: Nem. Azoknak, akik itt laknak. Szerintem a 3 hónapban az önkormányzati költségvetést nem 
feküdné meg ez az összeg. Tehát még egyszer: Bakáts tér, Bakáts utca 5-7, 8 és a Lónyay utca 46. 
 
Jancsó Andrea: Az előterjesztésből nem jön át, hogy hogyan lesz a kiválasztás? Vagy regisztrálni kell? Ha 
túljelentkezés van, akkor milyen formában választjuk ki őket? Az 50%-os díjtérítés után van-e adóvonzat, hogy 
kedvezményt adunk akár az Önkormányzat, akár a magánszemély részére? 
 
Baranyi Krisztina: Az utóbbi kérdésre igen a válasz. Az előbbire pedig: egyesével lett megkeresve az összes 
ház közös képviselője, akiken keresztül az összes lakó meg lett kérdezve. Így majdnem teljesen pontosan fel 
tudtuk azt mérni, hogy egyáltalán ki venné igénybe ezt a szolgáltatást. Jellemzően nincsen mélygarázs helyük 
azoknak, akik igénybe vennék. Így alakult ki egy olyan létszám, ami pár százalékkal ide is, oda is mozoghat, de 
gyakorlatilag azt a férőhelyet fedi le, aminek a költsége fel van tüntetve.  
 
Takács Zoltán: Az áfa és a sarc kapcsán lenne egy apró megjegyzésem: picit gondolkodjunk el, hogy ki miatt 
27% az áfa? Ami világelső. Rátérve a témára: borzasztóan kirekesztőnek érzem, hogy bezzegelünk a Belső-
Ferencváros, Bakáts tér és környékén lévő nyugdíjasoknak, hogy nekik nehéz cipelni a csomagjaikat, stb. és, 
hogy legyen 100%-os kedvezmény. A Középső-ferencvárosi nyugdíjasoknak a 20kg az könnyebb? Rájuk 
máshogyan hat a gravitáció? Miért nem adunk minden nehezet cipelő embernek támogatást, ha kell, ha nem? Ez 
egy több, mint nagyvonalú ajánlat az Önkormányzat részéről, hogy ezt a támogatást kifizeti. Sok ember teljesen 
magától kifizeti a parkolóhelyek bérléseket, egyáltalán nem támogatom azt, hogy díjmentes legyen.  
 
Takács Krisztián: A személyi jövedelemadóval kapcsolatosan, ha jól értelmezem ez a havi 18.000 forint, az 
valójában 20.000 forint a személyi jövedelemadót hozzáadva?  
 
Baranyi Krisztina: A Pénzügyi Iroda vezetőjével beszéltük át ezt a témát. Pontosan fillérre nem tudom.  
 
Takács Krisztián: Örülök, hogy a közös képviselőkön keresztül a lakók meg lettek kérdezve. A Bakáts utca 1-3-
as ház miért maradt ki a felsorolásból, amikor ők közelebb vannak a Bakáts térhez? 
 
Baranyi Krisztina: Ott van parkolóhely a Bakáts utcában, ott végig nyitott parkolóhely van.  
 
Takács Krisztián: A Bakáts utca 5-7. miért került bele?  
 
Baranyi Krisztina: Mert az le van zárva.  
 
Takács Krisztián: Ez nem házaknak a személyesen kiosztott parkolóhelyei. Nem érzem azt, hogy ez alaposan 
indokolt lenne.  
 
Gyurákovics Andrea: Takács Zoltánnak mondom, hogy én értem, hogy minden egyes alkalmat ki kell használni 
valamilyen demagógiára, de úgy látszik, hogy teljesen félreértette azt, amiről beszéltünk. Nem a nyugdíjasokról 
beszéltünk, hanem arról beszéltünk, hogy a belső-ferencvárosi részen sajnos van egy olyan tendencia, hogy 
kezdenek elidősödni az itt lakók. Erről beszéltünk, senkit nem nyugdíjasoztunk le. Nem a nyugdíjasoknak szól ez 
a kedvezmény. Képviselő Úr próbálja elvinni egy másik irányba. Próbáltuk megindokolni azért, hogy mit 
szeretnénk és, hogy milyen javaslatunk van. Semmivel sem kevesebbek a Középső-Ferencvárosban vagy a 
József Attila-lakótelepen élő idősek. Csak a felújítás most a Belső-Ferencvárosban van. Ha majd a Középső-
Ferencvárosban lesz egy hasonló felújítás, vagy a József Attila-lakótelepen megépül az új főtér, és az érinti az ott 
lakókat, ugyanilyen koncepció lesz majd nekik is.  
 
Torzsa Sándor képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úrnak mondanám, hogy a Bakáts tér felújítása a Bakáts utca 4-8., 5-7. számot 
érinti. A Bakáts utca 1-3. már a Lónyay utcán túl lévő terület, ott nem is lesz egyáltalán felújítás, ezért van ez a 
két cím megjegyezve az előterjesztésben.  
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Dr. Mátyás Ferenc képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: Távolabbról nézném ezt az egész kérdést. Zombory Miklós mondta, hogy ez egy elég elöregedő 
kerület. Az a kérdés, hogy mit akarunk üzenni a magam fajta három gyerekes apukáknak, milyen lesz a kerület? 
Ez egy alapvetően autós kerület, ahol próbálunk minden területet autóknak biztosítani, biztosítjuk a parkolást és 
alapjogként tekintjük a parkolást az ember háza előtt. Vagy azt mondjuk, hogy ez a terület tele van, autókkal 
megtelt, nem élhető, próbáljunk egy sétáló kerületrészt kialakítani. Olyan kerületrészt, ahol mondjuk én sétáló 
távolságban megtalálom az óvodát, a bölcsődét, az iskolát és nem alapjog az utcán való parkolás. Amiről ez az 
előterjesztés beszél, az a kérdés, hogy alapjog-e a házam előtt vagy a házamtól pár méterre lerakni az autót. A 
kerület megtelt. A probléma azért van, mert túl sok az autó. Ha elmegyünk egy olyan irányba, hogy belátjuk, hogy 
itt nem lesz elegendő parkoló és próbálunk egy élhető, gyaloglásra tervezett, közösségi közlekedésre tervezett 
várost kialakítani, akkor ennek az előterjesztésnek semmi létjogosultsága nincsen. Ha azt választjuk, hogy ez egy 
autós kerület és minden helyet az autózásnak rendelünk alá és még több, még több autót engedünk be a 
kerületbe, az is egy irány. Ennek az eredménye: zsúfolt utcák és mindenhol parkoló autók. Nagyon kicsi 
kérdésben valójában két világ között kell választanunk.  
 
Zombory Miklós: Először is azt hangsúlyoznám, hogy összesen három hónapról van szó. Másodszor pedig 
egész nap élvezik a port, a koszt a felújítás alatt a lakók. Nem az a lényeges, hogy a háza előtt parkoljon. De, ha 
ők megkapnák ezt az ingyenes lehetőséget, akkor nem történne meg az, hogy a Lónyay utcába, Czuzor utcába 
stb. kiszorulnak és megnehezítjük a többi utcai parkoló helyzetét. Nem csak a nyugdíjasokról beszéltem. Ezt a 
három hónapot kértem. Nem érdemlik meg a Bakáts téri lakók, a Bakáts utcai és Lónyay utca 46. autóval 
rendelkező lakói, hogy ezt a 3 hónapot, amire nekik ingyenes parkolóhelyük lenne, ha meg tudnának állni. Ez 
esetben az egész megoldódna. De sajnos nem tudnak megállni, mert felújítás van. Ha kijönnek más utcákba, 
akkor azon terület lakóinak parkolását nehezítik.  
 
Sajó Ákos képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Egyetértek Zombory Miklóssal abban, hogy ez most nem egy koncepcionális kérdés. Jelenleg 
előttünk van egy akut probléma és erre egy gyors választ kell adnia az Önkormányzatnak. Nem lehet tolni, hiszen 
fél év múlva elkészül a Bakáts tér és onnantól fogva tárgytalan az egész. Felmerült-e az, hogy a környéken még 
több háznál egyeztessenek a közös képviselőkkel? A Bakáts téren nem csak közvetlen azok parkoltak, akik itt 
laknak. A Ráday utcában és a Lónyay utcában volt-e ilyen felmérés? Ha ez a 15-15 parkolóhely nem telik meg a 
két házból, akkor ezt a lehetőséget érdemes kiterjeszteni a környékbeli házak lakóira is. 
 
Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Ez a lehetőség nem merült fel. A Bakáts téren még Érdről, Szegedről is parkoltak. 
Közvetlenül az építkezéssel érintett házak lakóinál tudtuk felmérni az igényeket. Kérem, hogy szavazzunk a 
Zombory Miklós módosító javaslatáról, a parkolási költséget 100%-os átvállalásáról.  
 
459/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. 
Kerület Bakáts tér, Bakáts utca 5-7. és 4-8. sz. alatt valamint a Bakáts utca páros oldalon lévő saroképületben 
(Lónyay utca 46.) lakóhellyel és Budapest IX. kerületi lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező – a 
Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó – lakosainak parkolási költségeit 
100%-san átvállalja. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  nem 
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Csóti Zsombor  tartózkodott 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  távol 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A lakossági igényeket a 30 hely keretéig tudjuk kielégíteni. Ingyenesen lehet majd 
jelentkezni arra, hogy fedett garázsba parkoljanak a lakók. Amikor 300-400 lakó fog jelentkezni, akkor mi fog 
történni? A bölcs Képviselő-testület erre is biztosan válaszolni fog.  
 
Takács Zoltán és Sajó Ákos képviselők bejöttek az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Jogos. Képviselő Úr tenne javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan gondolja? Eleve 
korlátozott a férőhely, de nyílván egy ingyenes helyre 300 lakó fog jelentkezni. Egy félárú helyre ennél jóval 
kevesebben, ahogyan fel is mértük. Az a baj, hogyha megtelnek a parkolóházak, akkor mi történik? Ingyenesen 
rengeteg jelentkező lesz, viszont korlátozott a szabad parkolóhelyek száma, amire mi szerződni tudunk. Azt tudni 
kell, hogy a Czuczor u. 2-10. és a Ráday u. 58. szám alatti parkolóházzal tudunk szerződést kötni. Ezen két 
helyen van olyan számú parkolóhely, ami a jelenlegi igényeknek tud parkolóhelyet biztosítani. Több hely nincsen 
a környékbeli parkolóházakban.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A városvezetés válaszát, ha jól értem, akkor a Képviselő-testület egy olyan 
határozati javaslatot hozott meg, melynek a fedezete nem áll rendelkezésre a költségvetésben, hiszen 
n+1*36.000 forintot kellene kifizetnünk. Ilyen döntést nem hozhat a Képviselő-testület. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy vonjuk vissza az előbb meghozott határozatot.  
 
Dr. Mátyás Ferenc képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Mezey István (ÜGYREND): A mi oldalunkon gyakrabban előfordul, hogy az általunk támogatott dolgok 
kisebbségbe kerülnek, de ettől még nem kell újranyitni a napirendet. Hozott egy döntést a Képviselő-testület, attól 
nem nyílik újra a napirend, hogy ez valakinek nem tetszik.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Értem Torzsa Sándornak azt a dilemmáját, hogy egy olyan javaslat ment át, 
amit nem ő javasolt, hanem az ellenzék javasolta és ezért ezt megpróbálja visszavonatni és zavart kelteni. A 
kérdéseit miért nem tette fel a vita során? Nem kellett volna kimenni, hanem itt kellett volna maradni és feltenni a 
kérdéseit, hogy adott esetben a saját képviselőtársait meggyőzze. Itt most született egy döntés. Miért kellene ezt 
visszavonni? Azért, mert Önnek nem tetszik? Gondolom ezt majd jól el fogja tudni kommunikálni a lakosok felé is.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen van lehetősége a Képviselő-testületnek bármilyen döntését visszavonni. 
Másrészt még van itt két határozati javaslat, amiről szavaznunk kell. Még az 1. határozati javaslatról sem 
szavaztunk, csak a módosító javaslat befogadásáról. Most arról kell szavaznunk, hogy ezekkel a kondíciókkal 
átvállaljuk-e ezekben a házakban lakóknak a mélygarázs parkolási költségeit. Ha erre igen lesz a Képviselő-
testület válasza, akkor a 2. határozati javaslatot módosítani kell, mert ezen a két címen megjelölt parkolóházban 
nincsen annyi parkolóhely, amennyi igény jelentkezni fog.  
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Kállay Gáborné: Nem értem, hogy mi a probléma. Azt gondolom, hogyha mind a két parkolóházban veszünk 15-
15 parkolóhelyet és, amíg az a 15 parkolóhely fennáll, aki odamegy, bemutatja a lakcímkártyáját, hogy ő valóban 
itt lakik, akkor parkolhat. Ha a 15 parkolóhely, amit az Önkormányzat megvásárolt a lakók számára elfogy, akkor 
úgy járt. Még megnézheti a másik parkolóházat.  
 
Baranyi Krisztina: Nem ez van ebben a határozati javaslatban, ezt módosítani kell. Lehet korlátozni a számot, 
csak az egy másik problémát nyit ki, hogy miért pont az 15?  
 
Kállay Gáborné: Az a 15 fő, aki éppen akkor parkolni akar. Aki aznap 31. a sorban az úgy járt.  
 
Reiner Roland: Az előterjesztés előkészítésekor, amikor fel lettek mérve a parkolóházak, illetve fel lett mérve az 
az igény, hogy ilyen konstrukcióban ki venné igénybe. A parkolóházak az a konstrukció volt feltéve, ami most itt 
szerepel. Konkrét lakóval kötne a parkolóház szerződést. Erre mondtak ők egy számot, hogy mennyit tudnak 
fogadni. Lehet azt javasolni, hogy legyen egy új felmérés, ami megvizsgálja, hogy a parkolóházak hajlandóak-e 
egy ilyen rendszerben, hogy lakcímkártya vagy parkolási engedély felmutatásával, bizonyos számú parkolóhely 
beengedésére. Ez úgy tud működni, hogy felkérjük a Polgármester Asszonyt, hogy ezt a kérdést vizsgálja meg. 
Ez a lehetőség nincsen megvizsgálva. Az a lehetőség, ami meg van vizsgálva, az nem működik a teljes 
ingyenességgel.  
 
Baranyi Krisztina: Az egyeztetés szerint egyénekkel lenne a szerződés megkötve.  
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Zoltán: Felmérte bárki, hogy ezeken a parkolóhelyeken van-e élőerős őrzés vagy csak egy chipkártyát 
kell lehúzni? Illetve kinek mutogatnánk a lakcímkártyát, amikor lehet, hogy nincs is kinek? 
 
Baranyi Krisztina: Igen, ezért merült fel, hogy szerződést kötünk a lakóval.  
 
Torzsa Sándor: Azért jó ez a vita utáni vita, mert így kiderül az, hogy a Fidesz Frakció úgy tett javaslatot, hogy 
azt sem tudja, hogy hogyan működik egy parkolóház. Önök a parkolóházat összetévesztik az átjáró házzal. A 
parkolóházban van egy bejárási szabályzat. Értem, hogy Önök azt gondolják, hogy bármit átírhatnak, de ezeknek 
a parkolóházaknak van egy házszabályuk, ami alapján működnek. Amit Önök gondolnak, az egy vágyálom, nem 
így működik egy parkolóház. Oda van egy beléptetési rend, nem hajthat be akárki, sőt még csak nem is parkolhat 
akárhova, hanem megvan egy x sorszámú hely, ahova ő állhat. De Önök ezt jobban tudják, és tesznek 
mindenféle javaslatot úgy, hogy azt se tudják, hogy miről beszélnek.  
 
Baranyi Krisztina (ÜGYREND): Az a javaslatom, hogy halasszuk el a döntést. Kérem szavazzunk az 
előterjesztés döntésének elhalasztásáról. 
 
460/2021. (IX.9.) 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 a 38/2021. 
sz. – ”Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére” című – előterjesztés tárgyában 
a döntést elhalasztja.” 

 (9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  nem 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
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Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Nincsen elfogadva. A gép rosszat mutat, minősített többség nincsen meg. Tovább tárgyaljuk 
az előterjesztést. Torzsa Sándor módosító indítványáról szavazunk, mely szerint az előző szavazás eredményét 
vonja vissza a Képviselő-testület. 
 
461/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2021. 
(IX.9.) sz. határozatot visszavonja. 
Határidő: 2021. szeptember 9.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 1 nem) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea távol 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  nem  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
Baranyi Krisztina: Szilágyi Zsolt jelezte, hogy rossz gombot nyomot, nem helyett igenre szavazott. Így 12 igen, 
egyhangú szavazással visszavonásra került a határozat. A következőkben az eredeti határozati javaslatokról 
tudunk szavazni.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Jelezni szeretném, hogy ez, amit Torzsa Sándor művelt itt most és 
bohózattá silányította ezt az egész szavazást, az egész folyamatot, azt, hogy ingyenesen tudjuk biztosítani a 
pakolóhelyet azoknak, akiknek most nehéz és szinte lehetetlen a parkolás, és ebből csinál egy ilyen vitát és 
mosolyogva ül, hogy vissza lett vonva a határozat, ebben mi nem vagyunk hajlandóak részt venni.  
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Jancsó Andrea (ÜGYREND): Azt hiányolom, hogy melyik költségvetési sor terhére történik? Nem világos, hogy 
ennek most van fedezete vagy nincsen?  
 
Baranyi Krisztina: Ennek megvan a fedezete. Kéri, hogy honnan? A Pénzügyi Iroda elmondja szívesen.  
Kérem, szavazzunk a 38/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
462/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
IX. Kerület Bakáts tér, Bakáts utca 5-7. és 4-8. sz. alatt valamint a Bakáts utca páros oldalon lévő saroképületben 
(Lónyay utca 46.) lakóhellyel és Budapest IX. kerületi lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező – a 
Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó – lakosainak parkolási költségeit 
részlegesen fedezi 3 hónap időtartamra 1.620.000,- Ft + ÁFA összegben. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráday u. 
58. sz. alatt található irodaház, valamint a Czuczor utca 2-10. szám alatt található irodaház mélygarázs 
parkolójának üzemeltetőjével bérleti szerződést köt a Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket 
igénybe venni nem tudó lakosok parkolásának biztosítására 3 hónap időtartamra, és felkéri a polgármestert ezen 
megállapodások megkötésére. 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott lakosokkal kössön megállapodást az Önkormányzat részéről az egyes 
parkolóhelyek használatáért a parkolóházaknak megfizetett bérleti díj 50%-ának megfelelő összeg lakosok általi 
utólagos megtérítésére. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  nem 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea távol 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol  
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
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11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése 

31/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendet és az elidegenítést 
javasolja a Képviselőt-testületnek a legfrissebb értékbecslés által meghatározott 437 millió forintos áron. Volt egy 
olyan vita, egyet nem értés, mivel ismeretes, hogy az a terület rohamosan fejlődik, ott lesz remélhetőleg a 
diákváros és ott épül most az atlétikai stadion, ami annak ellenére nem az lett, mint amit a kerületnek megígértek, 
ettől függetlenül egy új beruházás, ami remélhetőleg a kerület lakosainak is a hasznára vágyik. Ezen okok miatt 
voltunk többen azon a véleményen, hogy ezt az ingatlant még nem kéne eladni. A következő 1-2 évben 
növekedhet az értéke. Már egyszer meg lett pályáztatva és akkor nem érkezett rá ajánlat. Alpolgármester Úr 
tájékoztatott minket arról, hogy az ingatlan közvetlen szomszédságában most több beruházás is zajlik. Ha azok 
befejeződnek és utána indulna el egy építkezés, az már a város arculatának nem tenne igazán jót, másrészt az 
lehet, hogy ellehetetleníteni az elidegenítését a területnek, mivel azon pályázók köre beszűkül. Két olyan épület 
közé kerül az ingatlan, ami meghatározza, hogy a felépülő épületnek hogyan kell kinéznie.  
 
Deutsch László képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Kállay Gáborné: Az ingatlan kiürítése mekkora költséggel járt? Mikor történt ez meg? 
 
Janitz Gergő: Az épület kiürítése az idei év elejére fejeződött be, a kiürítési költségek: 262.556.000 forintot tettek 
ki.  
 
Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Alpolgármester Urat megkérném arra, hogy ezekről a beruházásokról és a beruházókkal való 
együttműködésről szóljon néhány szót, hogy minden képviselő tájékozódhasson. 
 
Reiner Roland: A beruházásokról a Főépítész Asszonynál tudnak tájékozódni, neki megvan az összes arra a 
tömbre vonatkozó anyaga. Volt egy ingatlan találkozó, több képviselőtársammal vettünk ezen részt. Ami 
lényeges, hogy a Vágóhíd utca mentén építkező vállalkozók kifejezték és többször megerősítették azt a 
szándékukat, hogy vállalják a Vágóhíd utcának a teljes körű felújításában való részvételt. Ezt a szakaszt a 
Főváros is tervezi felújítani. Az ütemezés különösen fontos. Ez egy jól működő konstrukció lehet, hogy a 
minimumnál egy lényegesen magasabb műszaki tartalommal tudjon megvalósulni.  
 
Kállay Gáborné: Az értékbecslésben látok ellentmondást. Azt írja a műszaki állapotáról, hogy a 26 lakásos 
lakóház már több éve lakatlan állapotban van.  
 
Janitz Gergő: A lakóépület 26 lakásból áll, ezekből a lakásokból nem volt mindegyik lakott. Volt, ami már 
ténylegesen évek óta üresen áll. Sajnos olyan állapotú épületeink vannak, és olyan épületeinkben laknak bérlők, 
amelyek úgy néznek ki, ahol már sok éve nem laknak.  
 
Takács Máriusz: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ezen az utcán, szakaszon minden újjá épült, újjá 
épül jelenleg. Ez az egyetlen olyan ingatlan, ami ott van és, ha ez nem újul meg nagyon furcsán fog kinézni. A 
csokoládégyár épülete van még ott, ami nem újul meg, de az egy egész tömb. Ha ott történik valami, akkor az 
úgyis egyben fog. Csak jelzem, hogy úgy tűnik, hogy ez az épület előbb-utóbb egy probléma lesz, ha nem tudjuk 
ezt a telket eladni. Nem állítom, hogy adjuk el áron alul, mert azzal nagyon rosszul járnánk, de nagyon úgy tűnik, 
hogy abban az utcában ez lesz az utolsó, romos, kiürített épület, az összes teljesen új szálloda és épületek 
között, ami nem túl jó, főleg, hogy ez az Önkormányzat épülete.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 31/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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463/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budapest, IX. 
Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) sz. alatti ingatlant nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti.  
Határidő: 180 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2./ a jelen előterjesztés mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt és ingatlan adásvételi 
szerződéstervezetet az abban foglalt tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: 180 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 

3./ a Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan legkisebb elidegenítési árát 437.000.000 Ft 
+ Áfa, azaz négyszázharminchétmillió forint + Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 180 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlanra vonatkozó 
pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, szükség esetén hiánypótlási felhívások kiküldéséről gondoskodjon és a 
beérkezett ajánlatokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő 45 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(13 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
 
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése 

34/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság már korábban megtárgyalta a napirendet, emlékeim 
szerint akkor nem támogattuk az elidegenítést.  
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Janitz Gergő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a június 28. napján tartott ülésén tárgyalta előzetesen 
ezt az előterjesztést. Az előterjesztés két ingatlan pályázat kiírásával történő elidegenítéséről szól. A Csarnok téri 
ingatlan eladását nem támogatta a bizottság, a Mester utcai ingatlan eladását javasolta a Képviselő-testületnek. 
Zombory Miklós képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Én is így emlékeztem, hogy az egyiket támogatták, a másikat nem. A Mester utca 51. szám 
földszint 5. szám alatti helyiség. A lakóépület földszintjén a kapubejárattól balra elhelyezkedő nem lakás céljára 
szolgáló 76 m2-es helyiség. Az értékbecslések közül az egyik 34 millió forint + áfa volt, a másik 39.200.000 forint 
+ áfa, a bérleti díja jelenleg 180.000 forint + áfa és jelenleg fodrászat üzemel benne. Ezt támogatta a bizottság. A 
magasabb áron? Hogy szólt a bizottsági határozat? 
 
Janitz Gergő: Nem határozott meg a bizottság árat, de ilyen esetekben az a gyakorlat, hogy a magasabb árat 
jelöljük meg minimál árnak.  
 
Torzsa Sándor: Az általam képviselt frakció az első számú ingatlan értékesítést támogatni fogja, a másodikat 
nem támogatja. Ha megnézzük azt a Mester utcai ingatlan esetében a négyzetméter ár kb. 500.000 forintra jön ki 
az eladás során. A Mester-Haller sarok nem annyira preferált környék, mint pl. a Csarnok tér, ahol 
alacsonyabbra, 315.000 forintra jön ki a négyzetméter ár. Így ez furcsa. Az első esetben korrektnek tartjuk az 
eladást, a második esetben nagyon alacsonynak gondoljuk az értékbecslés által kalkulált árat, ezért nem 
támogatjuk a második ingatlan értékesítését.  
 
Baranyi Krisztina: A Képviselő-testületnek tudnia kell, hogy ezek az előterjesztések azért kerülnek ide, mert 
bejelentkezik vevő, hogy megvásárolná ezt a helyiséget. Egyetértek a Demokraták Frakciójával, az elsőt 
támogatom, a másodikat nem.  
 
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Köszönöm Irodavezető Úrnak, hogy pontosított. A nyári ülésen az volt a bizottság álláspontja, 
hogy a Csarnok téri helyiségnél vizsgáljuk meg az alternatív használati lehetőségeket. Felmerült az félelemként, 
hogyha ezt eladjuk, akkor átalakítható és üzemeltethető hostelként, aminek a környékbeli lakosok nem igazán 
örülnének. Viszont utána nem lenne semmilyen intervenciós képessége az Önkormányzatnak, ha ez a probléma 
elfajulna.  
 

Baranyi Krisztina: A Mester utca 51. számnál a legkisebb elidegenítési árat kíván a bizottság elnöke 
meghatározni? A magasabb értékbecslés az 39.200.000 forint volt.  
 
Takács Krisztián: Szamárvezető szabályként szoktuk alkalmazni, hogy amennyiben több értékbecslés van, az 
Önkormányzat érdekeit figyelembe véve, a magasabb árat kínáljuk fel mindig, mint elidegenítési ár.  
 
Baranyi Krisztina: Lehet magasabbat is, azért kérdeztem. Kérem, szavazzunk a 34/2021. számú előterjesztés 
1/A határozati javaslatáról. 
 
464/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./  a Budapest, IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a jelen határozat mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt az abban foglalt tartalommal jóváhagyja  
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a Budapest,  IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás 
céljára szolgáló helyiség legkisebb elidegenítési árát 39.200.000 Ft, azaz harminckilencmillió kettőszázezer forint 
+ ÁFA összegben határozza meg. 
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Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról és elbírálásáról gondoskodjon. 
Határidő: 120 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi szerződésnek a pályázati nyertessel történő megkötéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 7 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Jancsó Andrea képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 34/2021. számú előterjesztés 2/B határozati 
javaslatáról. 
465/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, 
IX. Csarnok tér 5 félemelet V. (hrsz.: 37037/0/A/42) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséhez nem járul hozzá. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 



62 
 

Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata 

32/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. Volt egy technikai észrevétel: az egyik Ráday utcai helyiség, az excel táblázat 
19. sorában található, tulajdonjog és bérleti jog szerepel. Viszont a Ráday utcában a rendeletünk szerint csak a 
bérleti jogot tudjuk értékesíteni. 
 
Baranyi Krisztina: Elírás történt. Csak a bérleti jogát pályáztatjuk meg. Ennek figyelembevételével történjen 
majd a szavazás. Kérem, szavazzunk a 32/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
466/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja a 32/2021. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt és a 32/2021. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre, úgy, hogy a Ráday u. 18. 
földszint V. helyiségénél kizárólag bérleti jogra történjen a meghirdetés.32/ 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról, valamint a 
bérleti- és adásvételi szerződések pályázati nyertesekkel történő megkötéséről. 
Határidő: 180 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
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Zombory Miklós  igen 
 
 
 
14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása 

43/2021., 43/2/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolta a 
szerződés felmondását. Azt a határozati javaslatot fogadtuk el, hogy ez az előterjesztés jöjjön be a következő 
soros bizottsági ülésre és jelenjen meg az Ejtőernyős Klub Sportegyesület képviselője, hogy őt is 
meghallgathassuk. Azt láttuk, hogy nem arányos a szerződésben foglalt teljesítés és a kapott kedvezmény. Nem 
láttuk ezt elegendő indoknak arra, hogy egy ilyen régóta fennálló együttműködést csak így megszüntessünk. 
Azon az állásponton volt a bizottság többsége, hogy próbáljuk meg felülvizsgálni a szerződést és derítsük ki, 
hogy milyen módosított feltételekkel tudjuk ezt az együttműködést tovább folytatni.  
 
Baranyi Krisztina: Ezzel a szerződéssel az volt a gond, hogy nem volt együttműködés az utóbbi 15-20 évben. 
Ha az ejtőernyőzés, búvárkodás teret nyer a Ferenc körúton és a bizottság által szabott feltételeket 
elfogadhatónak találja a mostani akkor, én is tudom támogatni ezt a javaslatot. Ezt a történetet egyszer le kell 
zárni. A bizottság valószínűleg tudja, hogy az egyesületnek 1 éves felmondási ideje van.  
 
Takács Zoltán: Azt senki nem vitatta a bizottságban, hogy a jelenlegi együttműködés nem jó. A szándékunk az 
volt, hogy tegyünk egy utolsó próbát a rossz együttműködés megjavítására. Ha ez nem sikerül, akkor könnyes 
búcsú tekintetében el kell válni egymástól. De ezt a lépést még tegyük meg.  
 
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Amikor a bizottság tegnap meghozta ezt a döntést, akkor volt egy olyan szándéka, ahogyan a 
tartalmi együttműködés szempontjából a civil ügyekkel foglalkozó bizottságnak is érdemes lenne megvizsgálnia. 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egy másik bizottságnak ilyen típusú munkát nem adhat. Mint Képviselő-
testület mi megtehetjük ezt. Szeretném javasolni, hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottság is tárgyalja majd meg az előterjesztést.  
 
Torzsa Sándor: A bizottság nevében örömmel vállaljuk a feladatot.  
 
Baranyi Krisztina: Kimondottan kíváncsi vagyok erre, szeretnék majd egy külön meghívást kapni a bizottsági 
elnöktől, köszönöm. A Képviselő-testület a következő rendes bizottsági és képviselő-testületi ülésre utalja az 
előterjesztést. Kérem, szavazzunk a 43/2021. számú előterjesztés új, módosított határozati javaslatáról. 
 
467/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43/2021. 
„Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című előterjesztést a következő rendes 
képviselő-testületi ülésre halasztja. Felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot és az Egészségügyi, 
Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg a soron következő ülésén. 
Határidő: következő bizottsági, képviselő-testületi ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  igen 
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Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: A szavazás értelmében az előterjesztésről most nem tudunk szavazni, átkerül a következő 
rendes képviselő-testületi ülés napirendjére. 
 
15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése 

36/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. 
 
Baranyi Krisztina: Van-e ennek a cégnek tartozása az Önkormányzat felé? Nincsen, köszönöm a választ. 
Kérem, szavazzunk a 36/2021. számú előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
468/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmer City 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-nek a Budapest, IX. Ráday u. 33/B. földszint II. sz. alatti nem lakás célú helyiség 
után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettsége a 2021. augusztus 1. és 2021. november 30. közötti időszakra 
történő szüneteltetéséhez hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
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Zombory Miklós  igen 
 
 
 
16./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

20/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina: Az előterjesztés arról szól, hogy az ügyvezető megbízatását 3 hónap határozott időtartamban 
megállapítjuk, kitoljuk. Ezzel egy időben pályázatot írunk ki a cég ügyvezetői munkakörében betöltésére.  
 
Csóti Zsombor képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. Felmerült egy kérés az ügyvezető igazgató felé, miszerint a következő 
képviselő-testületi ülésre kapjon a bizottság egy beszámolót a Média Nonprofit Kft. létrejöttéről és a különböző 
média platformok, tehát a tv, az újság összeolvadásáról.  
 
Baranyi Krisztina: Írásbeli tájékoztatót tudunk kérni, amit már a következő képviselő-testületi ülésen megkaphat 
a Képviselő-testület.  
 
Takács Krisztián: A bizottság a munkaterv módosítása kapcsán fogalmazta meg ezt a kérést. A Képviselő-
testületnek nem volt semmiféle beleszólása a Média Nonprofit Kft. létrejöttébe, ezért kérünk egy beszámolót, 
hogy így utólagosan kapjunk erről tájékoztatást.  
 
Deutsch László: Rossz hírem van. Ilyen, hogy média cég szerintem nem létezik. Miért is? Nem tudom a 9-es 
hogyan alakult meg, hogy lett jogutód, de az én olvasatomban egy önkormányzati újság akkor jogutód, ha a 
Képviselő-testület erről hoz egy döntést vagy pandémia alatt Baranyi Krisztina hozott volna egy rendeletet. Egyik 
sem történt meg. Ebben a pillanatban nem tudom miről beszélünk. Ezúton fordulok a Kormányhivatalhoz, hogy 
nézzen utána, hogy itt milyen tudatos törvénytelenségek történtek az újság ügyében. Ez egy fantomcég. A 
főszerkesztő 5 évre el van tiltva a cégvezetéstől. Az én olvasatomban ez újságnál a főszerkesztő cégvezető. 
Gyűlölködő hangnemben ideológiai cikkeket ír, eljutott addig a mélypontig, hogy a Képviselő-testület tagjait 
pellengérre állította. Birtokomban van a közérdekű adatokból két szerződés, ami furcsa dolgokat tartalmaz. Az, 
hogy a megbízó utasíthatja cikkek megírására. Gondolom a megbízó mögött Baranyi Krisztina arca sejlik fel. A 
másik, hogy titoktartási fogadalmat kellett tennie. Kérdezem én egy Önkormányzatnál milyen titkok vannak? Ott 
már óriási problémák vannak. Az Ön választási programja az átláthatóság, üvegzseb volt. Kértem Alpolgármester 
Úrtól, hogy legyen itt a Főszerkesztő Úr és Czuk Dorottya a sajtós. Egyik sincsen itt. Mintha szórakoznának 
velem. Ha kormánypárti lettem volna, tuti itt lettek volna. Ne repkedj Reiner Roland, ez az igazság. Megjelent a 
címkézés. Ezelőtt néhány hónappal a házam lakói megállítottak, hogy csupa fekete 9-es van kirakva a 
postaládájukon. Megkérdezték, hogy mi az. Nem tudom, bejöttem a Hivatalba. Megtudtam. Ragassza ki 
mindenki, aki nem kér újságot, aki kér, az rakjon ki zöldet. Egy újfajta, de most baloldali kubatav lista készül. 
Hogy van ez? Asszonyom szép, hogy zavarában mosolyog, de jobban áll, hogy szigorú. Ez egy katasztrófa, 
kérem azon képviselők válaszát, akik állandóan aktívak. Megjelölve Dr. Mátyás Ferencet, Árva Pétert és Torzsa 
Sándort, akik mindenhez többször hozzá tudnak szólni. Kíváncsi vagyok a véleményükre. Kíváncsi lennék még 
Jegyző Asszony és az SZMSZ-szel foglalkozó Aljegyző Úr véleményére is. Türelemmel hallgatom.  
 
Árva Péter: Megszólítva érzem magam. Az, hogy mi a véleményem erről az újságról és a benne található 
cikkekről, elég karakteres véleményt mondtam legutóbb. Ezek után egyeztettem a Főszerkesztő Úrral és a 
Szerkesztő Asszonnyal. Arról biztosítottak, hogy a kéréseim meghallgattatásra találnak és a pártatlan újságírás 
szabályai be lesznek tartva a jövőben. Ennyit tudok elmondani. Az összes egyéb dolgot, amit képviselőtársam a 
cégvezetéstől való eltiltástól mondott, ezek fontos ügyek, de a mai napirendnek nem ez a tárgya.  
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Baranyi Krisztina: Egyetlen megjegyzéssel válaszolnék: Deutsch Lászlót 2019. novemberében a Gella Ingatlan- 
forgalmi Tanácsadó Bt. vezetőjeként, miután a céget kényszer törölték 806.000 forintnyi adótartozása miatt 3 
évre eltiltották attól, hogy más gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel 
rendelkezéssel tagja, valamint közkereseti társaság, egyéni cég tagja, betéti társaság beltagja, valamint 
cégvezető tisztségviselője legyen. A főszerkesztő itt nem cégvezető. De tudom még folytatni.  
 
Deutsch László: Nem tudom, hogy ezt honnan vette. A céget én számoltam fel ez igaz. Az összes többi 
szokásos Baranyi-féle maszlag, a valótlanságok tömkelege. De nem ez a kérdés, hogy én mit csináltam. Az a 
kérdés Asszonyom, hogy Önök mit csináltak. Erre várok választ.  
 
Torzsa Sándor: Ez egy érdekes helyzet, mert szívesen válaszolok, de mi nem vagyunk a városvezetés része. 
Ha Ön úgy gondolja, hogy mi vagyunk azok az autentikus személyek, akiknek Önnek válaszolni kell a kérdésére, 
nagyon szívesen. Az előző Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén tárgyaltuk a média céggel kapcsolatos 
kérdéseket, az integrációval kapcsolatos átállást, hogy hogyan működik az integrált szerkesztőség, milyen 
nehézségek, milyen jövőben tervek vannak a cég előtt. Ennek ott a helye. Ez az a bizottság, amelyiknek a 
cégekkel kapcsolatos döntéseket kell meghoznia. Tartalmas és kemény kérdéseket kapott ott a Cégvezető Úr, 
tisztességesen helytállt és válaszolt a kérdésekre. Ennek lett az a folyománya, hogy a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság kért egy beszámolót a novemberi képviselő-testületi ülésre. Polgármester Asszony 
elmondta, hogy fogja ő is kérni a cégvezetést, hogy hozza a beszámolót, sőt felajánlotta, hogy akár lehet 
októberben is. Nyilatkozzon Képviselő Úr, hogy mikorra kéri a beszámolót.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Érdekes felvetések, és foglalkozni kell velük: a cégvezetéstől való eltiltás, a jogutódlás 
kérdése hogyan van. Erre nem érzem magam kompetensnek. Vannak nálam kompetensebbek, nézek Jegyző 
Asszonyra és az aljegyzők irányába. Vizsgáljuk ki ezt. Ha ez igaz, az probléma, amit meg kell oldani. Az újsággal 
kapcsolatban vannak fenntartásaim a minőségét illetően, mint magánszemély, ezt soha nem rejtettem véka alá. 
Azt gondolom, hogy nem lett jobb a mostani újság, mint volt az előző. Nekem a kettő közel azonos szinten van. 
Többek között ezért is volt az előterjesztésem arra vonatkozóan, hogy jelenjen meg olyan közéleti tartalom a 
ferencvárosi újságban, aminek a közérdekű tájékoztatás a feladata. Ez lett volna a közérthetőségi 
összefoglalóban, de ez lett volna a társadalmi véleményezéses anyagoknak a meghirdetése az újságban is. 
Hiszek abban, hogy egy önkormányzati lapban a lehető legnagyobb függetlenség mellett kell működniük, de 
vannak olyan közérdekű tájékoztatási ügyek a kerületben, amiknek el kell jutniuk a választókhoz. Ezt a fajta 
igényt, amit érzek az újsággal kapcsolatban, azt se a mostani, se az előző újság nem valósította meg, ezért 
teszem őket ebből a szempontból egy platformra.  
 
Szilágyi Zsolt: Kiegészíteném Dr. Mátyás Ferencet: Hidasi Gyula mindig hozza az újságokat különböző 
kerületekből és mindig mutatja, hogy azok hogyan néznek ki. Az összes újságban benne van az összes 
képviselő, fogadóórával, telefonszámmal, e-mail címmel. Ebben az újságban azt hiszem egyszer volt benne. Azt 
szeretnénk kérni, nem kell nagyba, az utolsó oldalra is ráér, de az összes képviselőnek jó lenne, ha benne lenne 
az elérhetősége és, hogy melyik körzetben van. Hiába vagyunk kint, mindenki nem ismerheti a képviselőjét. 
Legyen benne az elérhetőség, hogyha a lakóknak bármilyen problémájuk van tudják keresni a helyi 
képviselőjüket, aki azért van, hogy az Önkormányzattal tartsa a kapcsolatot, továbbítsa a lakosok problémáit 
vagy megoldja saját maga. Tudom, hogy a honlapon fent vannak az elérhetőségek, de nem mindenki használ 
internetet. Az idősek inkább az újságot szeretik olvasni.  
 
Baranyi Krisztina: A javaslatot továbbítani tudom az újság főszerkesztőjének, utasítani nem tudom semmire, 
ezért független újság. De jogos a felvetés, továbbítom, illetve az Ügyvezető Úr, aki jelen van, ő is továbbítani 
tudja a kérést.  
 
Deutsch László: Érdekes Asszonyom, most már továbbítja, eddig utasította. Adós maradt a Jegyzői Kamara az 
állásfoglalásával. Miért nem jelezte a Jegyzői Kamara Önnek, hogy törvénytelen az újság működése? 
elmondtam, hogy milyen ismérvekkel lehetett volna a ferencvárosi újság jogutódja a 9-es. Vagy a Képviselő-
testület döntésével vagy a pandémia alatt Baranyi Krisztina hozhatott volna egy határozatot, ezt elmulasztották, 
együtt.  
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Baloghné dr. Nagy Edit: Nem tudom, hogy honnan gondolja Képviselő Úr hogy törvénytelen az újság 
működése. A Média Nonprofit Kft. a Cégbíróságon bejegyzésre került, az újság kiadói jogait bejelentették a 
szükséges formában. Erre majd az Igazgató Úr tud válaszolni. Nincsen olyan törvénytelenség, amit a jegyzőnek 
észlelnie kellett volna. Amikor beszámol a cég a tevékenységéről, akkor Képviselő Úr is látni fogja ezt. A cég egy 
bejegyzett, létező, jogszerűen működő cég. Ha a kiadói jogokkal kapcsolatosan bármi felmerülne, azt orvosolják. 
Utána fogok nézni én is, de erről nincsen tudomásom. 
 
Baranyi Krisztina: Jegyző Asszony kiegészítést kíván tenni a határozati javaslat 3. pontjához. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Illik észrevenni az ügyrendet, ha a képviselő-testületi ülést vezeti. Jegyző Asszony 
másra válaszolt, mint, amit kérdeztem. Nem vitattam, hogy a médiacég be van jegyezve. Én a 9-essel 
foglalkoztam, megismétlem még egyszer. Művésziek a mellébeszélésben. Még egyszer megkérem a 
Kormányhivatalt, hogy ezt az ügyet vizsgálja ki saját hatáskörén belül és tájékoztasson minket az eredményről.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A 3. pontban, amiben az ügyvezető megbízatását a Képviselő-testület 
meghosszabbítja, javaslom, hogy a Hagymási Zoltán nevet követően a határozat tartalmazza a természetes 
azonosítóit is, nehogy a cégbírósági bejegyzésnél probléma merüljön fel. Szükséges határidőt szabni. A 
Cégbíróság nem biztos, hogy kezelni fogja tudni a megválasztott ügyvezető megbízatásának kezdetéig 
véghatáridőt, ezért javaslom, hogy 2021. december 31-ig vagy 2022. január 31-ig hosszabbítsa meg a 
megbízatást a Képviselő-testület. Megnéztem a pályázati kiírást, amiben úgy fogalmaztunk, hogy október 1-ig 
van a pályázat benyújtásának határideje, a soron következő képviselő-testületi ülés az elbírálása. Tehát a 2021. 
december 31-i dátum is belefér. A 3. pont a következőképpen szólna: „Hagymási Zoltán (természetes azonosítói) 
ügyvezető megbízatását a Képviselő-testület 2021. december 31-ig meghosszabbítja önálló cégjegyzés mellett.” 
 
Takács Krisztián: Kicsit összekavarodva érzem magam a kérdések és a válaszok között. Ha jól értem még 
kérdések nem lettek megválaszolva. A 9-es újság a ferencvárosi újság jogutódja-e? Kérdés volt még, hogy a 
főszerkesztőnek a szerződésében szerepel vagy korábbi szerződésében szerepelt-e, hogy a megbízó őt 
utasíthatja? Ha igen, akkor ki a megbízó? Ha erre most nem tudnak válaszolni, akkor kérem a korábban említett 
beszámolóban ezeket a kérdéseket is válaszolják meg. Ezek után remélem egyik képviselőben sem marad 
megválaszolatlan kérdés.  
 
Baranyi Krisztina: Kérem az ügyvezetőt, hogy a beszámolóban ezekre a kérdésekre is térjen ki.  
 
Deutsch László (ÜGYREND): Az év végi hosszabbítást rendkívül furcsállom, szokásához híven úgy érzem új 
embert akar hozni.  
 
Baranyi Krisztina: Mi az ügyrendi javaslata Képviselő Úrnak? 
 
Mezey István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Az ügyrendi javaslatom, hogy a napirendi pontot napoljuk el addig, amíg az ügyek 
nem tisztázódnak.  
 
Baranyi Krisztina: Mely ügyek nem tisztázódnak? 
 
Deutsch László: Amíg nem tisztázódnak. Azt hiszem magyarul beszélek.  
 
Baranyi Krisztina: A Gazdasági Társaságnak vezető kell. Ez kötelezettség.  
 
Deutsch László: Vezető most is van.  
 
Baranyi Krisztina: Nem. A vezető megbizatása lejárt, meg kell hosszabbítani.  
 
Deutsch László: Mikor járt le?  
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Baranyi Krisztina: Augusztus 31-én.  
 
Deutsch László: Miért nem augusztusban tárgyaltuk ezt meg? 
 
Baranyi Krisztina: A Képviselő Úr javaslata nem ügyrendi. Kérem, szavazzunk a 20/2021. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról a Jegyző Asszony által tett kiegészítéssel együtt. 
 
469/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. vezető tisztségviselő (ügyvezető) megbízatásának időtartamát 3 év 
határozott időtartamban állapítja meg az eredményes eljárás során kiválasztott ügyvezető megbízatásának 
napjától. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 20/2021. sz. 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ meghosszabbítja Hagymási Zoltán (Szül. hely, idő: ...; anyja neve: …..; Lakcím: ……….) ügyvezető 
megbízatását 2021. december 31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

4./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 

 
17./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának 
előkészítésére 

35/2021. sz. előterjesztés  
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Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 
 
Deutsch László képviselő elhagyta az üléstermet.  
Baranyi Krisztina: A nappali ellátás finanszírozása megszűnik. El kell döntenünk, hogy a mostani ellátást 
kívánjuk-e biztosítani. Ennek egy jelentős vizsgálata szükséges, amelynek a megkezdésére és lefolytatására 
irányul az előterjesztés.  
 
Jancsó Andrea: Kérem a Képviselő-testület támogatását. 2016-ban jött ki egy jogszabály, hogy az átmeneti 
ellátás 2022. december 31-vel megszűnik. Utolsó utáni pillanatban vagyunk. Itt az ideje, hogy foglalkozzunk a 
kérdéssel és megtaláljuk azt a módot, lehetőséget, hogy továbbra is biztosítsunk valamilyen formában egy 
időskori ellátást.  
 
Mezey István képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen Tanácsnok Asszonynak ezt az előterjesztést, ez 
egy nagyon fontos ügy. Bízom benne, hogy a Képviselő-testület is támogatni fogja.  
 
Gyurákovics Andrea: Csak egy kérdés merült fel. Van a határozati javaslatnak egy előzménye, amit elmondott 
Tanácsnok Asszony, hogy 2022. december 31-én lejár. Van egy ezért a területért felelős alpolgármester. Miért 
egy képviselőnek kell benyújtania ezt a határozati javaslatot? Költői kérdés volt, mert valószínűleg valamilyen 
mellébeszélést kapunk. 
 
Baranyi Krisztina: A terület a polgármesterhez tartozik, a polgármester hónapokkal ezelőtt megkezdte ebben az 
ügyben az egyeztetést az intézmény jelenlegi vezetőjével. Súlyos döntések előtt állunk. Ez az ellátási forma, 
főleg, ha kibővítjük, rengeteg pénzbe kerül, amelyet onnantól kezdve önként vállalt feladatként kell ellátnunk. Az 
első döntés minden adat birtokában az lesz, hogy kívánjuk-e önként vállalt feladatként, évi több száz millió 
forintért ezt az ellátási formát fenntartani úgy, hogy az Állam nem finanszírozza. A szociális ügyekért felelős 
tanácsnok az, aki a munkacsoport tagjaként a területnek szintén felelőse, ezzel a témával, ezen a szinten 
foglalkozik. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
470/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
fenntartásában levő Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott átmeneti ellátási formáról tartós 
bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállásról szóló döntés lehetőségének megvizsgálására munkacsoportot 
állít fel. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban felállított munkacsoport tagjai: 
- FESZGYI intézményvezetője vagy területért felelős helyettese 
- jegyző/aljegyző 
- Városüzemeltetési iroda/FEV IX Zrt. által delegált tag 
- szociális ügyekért felelős tanácsnok 
- ESZSCIB elnöke  
- főépítész vagy általa delegált munkatárs 
- Pénzügyi iroda vezetője vagy általa delegált tag 
- Humánszolgáltatási iroda vezetője vagy általa delegált tag 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának vezetőjét, hogy a tartós bentlakást nyújtó ellátási 
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formára történő átállás tárgyában készítsen szakmai programot és azt terjessze az 1. pontban felállított 
munkacsoport elé.  
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: Bodonyiné Molnár Margit - FESZGYI igazgatója 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
18./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

48/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok 

 
Jancsó Andrea: Hosszas egyeztetések során, értem, hogy belső ellenőrzés és pénzügyi átvilágítás is 
szükséges ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon a Képviselő-testület. A határozati javaslatokat 
módosítanám bizonyos szinten:  
Az 1. határozati javaslat maradna, ami az irány kijelölése, egy elvi döntés, egy szándéknyilatkozat.  
A 2. határozati javaslat a következők szerint módosulna: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási 
vizsgálat eredményének függvényében terjessze a Képviselő-testület elé a feladat és munkamegosztási 
megállapodást.” 
Azt, hogy a gazdálkodási, karbantartási, intézményüzemeltetési feladatokból mik azok, amiket át fog, vagy át 
akar majd adni a FIÜK-nek. A FIÜK és az Intézményvezető Asszony megismerték egymást. Szorosabb 
együttműködés fog a jövőben elkezdődni. A feladatok áttekintésével át tudják majd tekintetni azt, hogy mi az, 
amit szükséges átadni és mi az, amit esetleg megtartanának maguknak. 
Értelemszerűen a 3. határozati javaslat törlődik.  
 
Bodonyiné Molnár Margit: Először is bemutatkoznék: Bodonyiné Molnár Margit vagyok és 2021. március 1-tőll 
vezetem a FESZGYI-t. Első alkalommal tegnap a bizottsági ülésen szembesültem ezzel a tervezettel. Az 
egyeztetést hiányoltam. Tanácsnok Asszonnyal megtörtént a megbeszélés, elfogadhatónak tartom, hogy egy 
pénzügyi vizsgálat eredménye után tárgyalja Képviselő-testület azt, hogy a FIÜK alá tartozzunk-e és milyen 
módon.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Nem is az a lényeg, hogy pontosan mi a határozati javaslat. Ha jól értelmezem, ez egy szándék kifejezése, hogy 
azt szeretnénk, hogy a FESZGYI is, ahogyan az összes többi másik intézményünk a FIÜK alatt működjön a 
gazdálkodást tekintve. Erre mondott a bizottságunk alapvetően igent. Ez egy hosszabb folyamat. Egyéni 
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véleményem: rólam az köztudott, hogy a FIÜK-nek nem vagyok a legnagyobb támogatója. Ha rajtam múlna a 
FIÜK nevű intézmény megszűnt volna. A ciklus elején is javasoltam és még oly sokszor, amikor a Fidesz volt. 
Nem hiszek ebben a gazdálkodásban, ennek nincsen többsége, egyedül vagyok a Képviselő-testületben, aki a 
FIÜK-öt megszüntetné. Ha már van FIÜK, akkor azzal az iránnyal értek egyet, hogy az összes intézmény a FIÜK 
alá tartozzon gazdálkodás, karbantartás és felújítás szempontjából. Ez egy helyen van, így tudjuk kezelni. Az a 
tapasztalatom bizottsági elnökként, hogy annyira rossz tapasztalata az intézményeknek a FIÜK-kel való 
együttműködésről nincsen. Sok terhet, problémát vett le az intézmények válláról. Önmagában nincsen kritikák a 
FIÜK működésével kapcsolatosan. Nem a FIÜK működése a kritikus részemről, hanem sokkal inkább az, hogy 
decentralizált vagy a centralizált működés jobb-e? Mezey Istvánra nézek, ezeket a vitákat lefolytattuk még 
régebben a bizottsági üléseken. Jó szívvel tudom támogatni azt, hogy ez legyen az irány.  
 
Baranyi Krisztina: A karbantartás nem gazdálkodási feladat, hanem üzemeltetési feladat.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és még az eredeti 
határozati javaslatokat fogadta el. A módosítást már nem volt alkalmunk tárgyalni. Nem volt ellenvélemény az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mezey István: Jól értem, hogy reggel még napirendre sem akartuk venni ezt az előterjesztést, hosszan 
vitatkozunk, hogy egyáltalán napirendre kerüljön-e. Most pedig délutánra már megtörténtek az egyeztetések, 
ahogyan Tanácsnok Asszony mondta. Napközben volt tehát egy egyeztetés és ennek az eredménye a kialkult 
határozati javaslat?  
 
Baranyi Krisztina: Jól látja Képviselő Úr.  
 
Mezey István: Tehát, amíg mi üléseztünk megtörtént az a fajta egyeztetés, amiről Ön azt mondta,hogy egy teljes 
rendszert átalakít. Ez zseniális. Gratulálok.  
 
Kállay Gáborné: Torzsa Sándor hozzászólására szeretnék reagálni: megkérdezném tőle, hogy a Ferencvárosi 
Művelődési Központnak vagy a Pinceszínháznak a gazdasági ügyeit kire bízná, hogyha a FIÜK-öt kiiktatná a 
rendszerből? Tisztában van-e vele, hogy törvényi előírás, hogy a 100 főnél kisebb létszámot működtető 
intézményeknek a gazdasági feladatait ki kell szervezni. Nem beszélve arról, hogy a FIÜK egy igazán kiválóan 
működő intézménye az Önkormányzatnak. 
 
Baranyi Krisztina: A FIÜK valóban kiválóan működik. Ez sokszor kelti fel a vágyat a városvezetés minden 
tagjában, hogy minden operatív ügyet a FIÜK-höz rakjunk. 170 fős szervezetről van szó. Ez egy teljesen valid 
kérdés, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a FESZGYI működését segítené-e ezen típusú feladatok átadása vagy 
inkább hátráltatja? Ezt a munkacsoportnak, a városvezetésnek és a tanácsnoknak együtt kell megvizsgálnia és 
utána egy felelős döntési javaslatot tenni a Képviselő-testület elé.  
 
Zombory Miklós: Emlékszem alpolgármesterségem alatt, amikor az iskolák már a FIÜK alatt voltak, utána már 
az óvodákat is áttettük, mondván, hogy egy helyen legyen. Könnyebb legyen a felső vezetésnek és az 
óvodáknak is. Ezután a bölcsődék kérésére, a bölcsődék is csatlakoztak. Csak jót tudok elmondani a FIÜK-ről. 
Személy szerint nem akarom Czakóné Dobó Krisztinát dicsérni, mert az félreérthető, de magát az intézményt 
nagyon dicsérem. Alpolgármesterségem alatt bármit kértem, azt azonnal, szó nélkül megcsinálták. 
 
Baranyi Krisztina: Felolvasom újra a módosított határozati javaslatot:  
„1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, 
hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága – az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében 
meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatait 
átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni.” 
Innen kikerül a határidő és a felelős, hiszen ez egy szándéknyilatkozat.  
„2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási vizsgálat eredményének függvényében terjessze a Képviselő-
testület elé a feladat és munkamegosztási megállapodást.” 
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Ha az októberi képviselő-testületi ülésre nem lesz meg a pénzügyi átvilágítás, novemberre elfogadja-e 
Tanácsnok Asszony? Igen, köszönöm. A határidő tehát: a Képviselő-testület novemberi ülése. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
A 3. határozati javaslat a fentiek értelmében kiesik. 
Kérem, szavazzunk a 48/2021. számú előterjesztés módosított határozati javaslatáról. 
 
471/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, 
hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága – az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében 
meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatait 
átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni. 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási vizsgálat eredményének függvényében terjessze a Képviselő-
testület elé a feladat és munkamegosztási megállapodást. 
Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
19./ Közszolgáltatási szerződések 

30/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Kállay Gáborné: A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványnak az 1 millió forintot méltánytalannak és 
igazságtalannak érzem. Annál is inkább, mert a közszolgáltatási szerződésben az elvárás a zenekartól két 
nagyzenekari koncert, egy kamarazenekari koncert és zenekari bérletek. Nem tudom, hogy az Önkormányzat 
tisztában van-e azzal, hogy mennyiért tud ma egy szimfonikus zenekar egy nagyzenekari koncertet vállalni. 
Általában minimálisan 4 millió forint. Ha azt vesszük, hogy ez a zenekar még két nagyzenekari koncertet, egy 
kamarazenekari koncert szolgáltat, ezek piaci értéke összesen kb. 10 millió forintos összeg. Természetesen 
tisztában vagyok vele, hogy a közszolgáltatási szerződés nem erről szól. Azt gondolom, hogy egy olyan 
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zenekarral és olyan muzsikusokkal szemben, akik évek óta maximálisan teljesítenek és maximálisan megtettek 
mindent ezért a kerületért. Elég, ha csak a Bakáts Feszten nyújtott produkciókra, a Carmina Burana-ra vagy a 
Székelyfonóra gondolok. Vagy a nagy sikerű új évi koncertekre. A sok szereplésre, az egész hozzáállásra, amit 
Ferencváros iránt tanúsított ez a zenekar. Úgy, ahogyan a zenészek, a koncerten résztvevő közönség is elvitte 
Ferencváros jó hírét. Az 1 millió forintos szerződéssel Ferencváros azt deklarálná, hogy számára a zenekar által 
nyújtott szolgáltatás értéktelen. Tekintettel arra, hogy a zenekar az első félévben, nyílván a pandémia miatt nem 
tudott úgy teljesíteni, de már a Bakáts Feszten közreműködött. A 3432. önkormányzati soron a 6 millió forint 
rendelkezésre áll, azt gondolom, hogy ebben az évben 3 millió forintos közszolgáltatási szerződést lenne 
érdemes kötni a zenekarral. A korábbi években a zenekarnak 5 millió forintos közszolgáltatási szerződése volt. 3 
millió forintos közszolgáltatási szerződést tartanék most mindenféleképpen méltányosnak. Nem beszélve arról, 
hogy most készül a székház, ahova a zenekar be fog költözni a ferencvárosi pályaudvar mögötti részen, a Péceli 
utcában található. A zenekar otthona is itt lesz Ferencvárosban a jövőben. Szeretném, ha a Képviselő-testület 
támogatná, hogy a közszolgáltatási szerződés ne 1 millió forintról, hanem 3 millió forintról szóljon.  
 
Baranyi Krisztina: Talán nem minden képviselő tudja, hogy a 217 millió forintos támogatást is rajtunk keresztül 
kapja a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány.  
 
Döme Zsuzsanna: A Pénzügyi Iroda irodavezetője arról tájékoztatott, hogy nincsen ilyen lehetőség a 
költségvetésben. Ezt már a költségvetés elfogadásakor és a módosításokkor is elfogadta a Képviselő-testület. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a 217 millió forintot, ahogyan a tavalyi évben, idén is, az állami támogatását 
megkapta a zenekar. Tavaly megkapta az 5 millió forintot. Sajnos még teljesítés nem tudott hozzá kötődni a 
vírushelyzet miatt. Folytattunk tárgyalásokat a zenekarral. Nem egyoldalúan került elfogadásra erre az évre ez az 
1 millió forint. Maximálisan örülünk annak, hogy a zenekarral van közszolgáltatási szerződésünk, bízom abban, 
hogy jövő évben ismét magasabb összeggel tud szerepelni. Egy dologra majd még lehet számítani. Néhány hete 
egyeztettünk utoljára a zenekar vezetőjével, pontosan az új próbahelyükkel kapcsolatban. A mostani 
közszolgáltatási szerződés mellékletéhez képest lesz még változás. Ezt még az idei évben újra fogjuk tárgyalni. 
Folyamatos kapcsolatban vagyunk. Felém a zenekar vezetője nem jelezte azt, hogy ezt az összeget méltatlan 
dologként értékelné. Örülünk a kapcsolatnak és folytatjuk a gyümölcsöző együttműködést, mint ahogyan idén is a 
Bakáts Feszten fellépett ez a zenekar. 
 
Baranyi Krisztina: A zenekar úgy kapta meg az 5 millió forintos támogatást tavaly, hogy egyáltalán nem adott 
cserébe semmit, természetesen ez nem ő hibája, hiszen pandémia volt, nem lehetett fellépni. A mostani 
költségvetésből az Önök által is megszavazott összeggel nem elégedetlenek és nincsen semmiféle feszültség 
ezzel kapcsolatban a zenekar és az Önkormányzat között.  
 
Kállay Gáborné: Valószínűleg nem jól látom a költségvetésben ezt a 6 millió forintot. Az nyilvánvaló, hogy a 
zenekar kiszolgáltatott helyzetben van, mert az állami támogatáshoz úgy tud hozzá jutni, hogyha közszolgáltatási 
szerződése van. A 217 millió forint egy szimfonikus zenekar számára, ez úgy hangzott el, mintha óriási összeg 
lenne, de sajnos nem az. Nem értem, hogyan vállalhat a zenekar két nagyzenekari koncertet egy 1 millió forintos 
közszolgáltatási szerződéssel. Ha ezt a kerület az elkövetkezendő időszakban még ki akarja használni, akkor 
nem szabadna a kerületnek visszaélnie azzal a helyzettel, ami a zenekar számára azt jelenti, hogy ő az állami 
támogatáshoz nem tud hozzájutni akkor, ha nincsen meg ez a közszolgáltatási szerződése.  
 
Döme Zsuzsanna: Nem évente, hanem zenekari évadonként kapnak támogatást. Az egyeztetések így is folytak 
le. Ezt pedig tudja tartani a zenekar. Tavalyi évben a vállalásokat nem sikerült megcsinálniuk, most egy 
rendhagyó helyzet van. Folyamatosan egyeztetünk a szereplőkkel, mint ahogyan a pályázati vállalásokat is újra 
és újra halasztottuk az elmúlt 1,5 évben előre nem látható dolgok miatt. Érdekes, hogy amikor tavaly nem tudott 
teljesíteni a zenekar, Önök nem kérték, hogy kérjük vissza ezeket az összegeket. Szerintem egyébként nagyon 
helyesen.  
 
Baranyi Krisztina: A közszolgáltatási szerződés pedig alá van már írva. Nem tudom, hogy mire gondol 
Képviselő Asszony.  
 
Kállay Gáborné: Arra gondolok, hogy a zenekar bizonyos mértékig kiszolgáltatott helyzetben van, mert neki 
szüksége van a közszolgáltatási szerződésre ahhoz, hogy az állami támogatásához hozzájusson. Van 
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közszolgáltatási szerződése. Nyílván ehhez több szempontból is ragaszkodik. Egyrészről ragaszkodik a 
kerülethez, ide fog költözni, másrészt évek óta olyan együttműködése volt a kerületnek a zenekarral, hogy 
átlagon felül teljesített. Erre az évre az 1 millió forintos közszolgáltatási szerződést mindenféleképpen 
méltánytalannak érzem. Nem az elmúlt évről beszélek, hogy ott tudott-e teljesíteni vagy nem. 2021. január 1-
2021. december 31-ig szól ez az 1 millió forintos összeg. A kérdés az, hogy akarja az Önkormányzat kihasználni 
a két nagyzenekari koncertet és kamarazenekari koncertet ebben az évben vagy nem? Értékeli-e azt, hogy ez a 
zenekar milyen teljesítményt nyújt? Elismeri-e az Önkormányzat azt a művészi tevékenységet, amit a zenekar 
szolgáltat a kerületnek? Az 1 millió forintos szerződés úgy érzem nem tükrözi azt, hogy a munkájukat értékeli.  
 
Döme Zsuzsanna: Nem szaporítanám a szót, szerintem már válaszoltam erre. Egy apró megjegyzés: a kerület 
értékeli ezt a zenekart, az állam nem értékeli eléggé. Tavalyi évben a Múzeum utcai Károlyi palotát, ami a 
zenekar otthona volt több, mint 70 éven keresztül, egyik hónapról a másikra elveszítette. Nekünk ez olyan szinten 
öröm az ürömben, hogy itt Ferencvárosban kapnak új otthont, a ferencvárosi pályaudvar mögött. 
 
Baranyi Krisztina: A bolgárok óvodáját is kitették az Andrássy úti palotából, ami kellett a Külügyminisztériumnak. 
A bolgár gyerekek a mi óvodáinkban vannak. Azért mondom, hogy nézzük meg az Állam szerepét és 
felelősségét is. Mi, ez a kerület nem tud eltartani egy szimfonikus zenekart. Amikor Kocsis Máté azzal 
büszkélkedik, hogy ő óvodáknak juttat költségvetési támogatást. Azt elfelejti hozzátenni, hogy az nem az 
önkormányzat óvodája, hanem az Andrássy úti palotát elrekvirálták a saját céljaikra, kitették a gyerekeket, épület 
és minden nélkül. Mi látjuk el a gyerekeiket az óvodákban és most kezdődik majd csak az építkezés, amire az 
állam pénzt adott. Erről is néha beszéljünk. Egyébként pedig propaganda hadjáratot indít abból, hogy ő 
Ferencvárosnak juttat óvodára pénzt. Szerintem ez a szégyen, hogy azok a gyerekek az utcára kerültek volna, ha 
mi nem helyezzük el őket. Nem kellene méltatlanságról beszélni, mikor az állam magára hagyja a zenekarait.  
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Úgy látom, hogy a napirendi pont vitája parttalanná vált, szerintem szavazzunk a 
napirendről. 
 
Kállay Gáborné és Gyurákovics Andrea képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk 19. napirendi pont vitájának lezárásáról. 
 
472/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19. 
napirendi pont vitáját lezárja. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina. 

(13 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea távol 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Sajó Ákos: Örömmel hallom, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar, aki egy patináns, régi zenekar, nagy múlttal 
rendelkezik, a Ferencvárosi Vasutas Klub színháztermében kapott lehetőséget. Szeretném, ha a Ferencvárosi 
Vasutas Klub ezzel a fellendítéssel, a székházuk és az egész környezet is fejlődésnek indulna majd, így egy 
kulturális centrum közepében találná magát.  
 
Kállay Gáborné és Gyurákovics Andrea képviselők bejöttek az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 30/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
473/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 
között létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően 
módosítja.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 
között létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően 
módosítja.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

3./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület között 
létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően módosítja.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

4./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-3. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések 
aláírásáról, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő 
módosításokat vezesse át. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
20./ 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása 

22/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság egy hónappal ezelőtt megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szilágyi Zsolt képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 22/2021. számú előterjesztés I., II., III., IV 
határozati javaslatáról. 
 
474/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
I. 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) 
önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszege 
terhére történik. 
 

Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázaton 
nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

II. 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
Bokor, Hazai Rászorulók 

Alapítvány 
"Nem térkép e táj" 215.000,- Ft 

2. Írott Szó Alapítvány 
Írott Szó Alapítvány működési 

költsége 

300.000,- Ft 

 – közüzemi költségek - 

3. 
ITT ÉS MOST TÁRSULAT 

Művészeti Alapítvány 

Az ITT ÉS MOST TÁRSULAT 
Művészeti Alapítvány 

működésének támogatása 

780.000,- Ft 

4. KIKAPCS. Alapítvány 

Összefogás sajátos nevelési 
igényű családokért. A KIKAPCS. 

Alapítvány működésének, s ezáltal 
fejlődésének támogatása 

0,- Ft 

5. Védett Átkelő Alapítvány 
Új szabad kikötő (Az Átkelő Galéria 

éves tervei 2021-22) 
233.000,- Ft 

Összesen: 
1.528.000,- Ft 
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1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a szociális tevékenységek támogatása meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 
alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 
3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
Artemisszió 
Alapítvány 

Kulturális találkozások 560.000,- Ft 

2. 
Szőke István 
Alapítvány 

Mentorálási feladatok a 
művészeten és festészeten 
keresztül 

0 

3. 
ITT ÉS MOST 
TÁRSULAT 
Alapítvány 

ITT vagyok, MOST vagyok 0 

4. Konkáv Alapítvány Konkáv mentor program 600.000,- Ft 

5. 

Kézenfogva 
Összefogás a 
Fogyatékosokért 
Alapítvány 

Kézenfogva Alapítvány 
Családtámogató 
Szolgáltatása - Család- és 
párterápiás, konzultációs 
szolgáltatás 

330.000,- Ft 

Összesen: 1.490.000,- Ft 

 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a szociális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

III. 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 

alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 

3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik. 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
2B Kulturális és Művészeti 

Alapítvány 
2B Alapítvány programja 650.000 Ft 

2. Írott Szó Alapítvány Költők Futása 0 Ft 

3. 
Kettőspont Kulturális és 
Művészeti Alapítvány 

Interaktív gyermekelőadások 
Ferencvárosban 

280.000 Ft 

4. 
Savaria Barokk Zenekar 

Alapítvány 

Nagyböjti passió a Páli Szent Vince 
templomban - G. F. Handel: János 

Passió 
300.000 Ft 

5. Szőke István Alapítvány 
hagyományőrző cigánybál a FMK-

ban decemberben 
670.000 Ft 

6. 
Csillaghajó Kulturális 

Alapítvány 

Turtur megmenti az Erőt - 
környezettudatos 

szemléletformálás színházi 
eszközökkel Ferencvárosi 

iskolákban 

 
0 Ft 

7. 
Európai Beruházási és 
Vállalkozásfejlesztési 

Családról mindent, családért 
mindent - előadássorozat 2. 

0 Ft 
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Alapítvány 

8. 
A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 

Nyilvános komolyzenei események 
és kulturális programok 

kollégistáknak a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpontban 

érvénytelen 

9. Nem Adom Fel Alapítvány 
Irodalmi rendezvénysorozat a Nem 
Adom Fel Kávézó és Étteremben 

érvénytelen 

10. 
Toppantó a gyermekekért 

Alapítvány 
Toppanó családi adventi sorozat érvénytelen 

Összesen: 1.900.000 Ft 

Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
IV. 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő 
alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 
3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
Szőke István Alapítvány 

Hagyományőrző képzőművészeti 
foglalkozások 

330.000 Ft 

2. Napkovi Alapítvány ZK STREET ART érvénytelen 

Összesen: 330.000 Ft 

Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok 
képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  távol 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
21./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme 

44/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Szilágyi Zsolt képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: A határozati javaslatban az összeg kipontozva szerepel. Ha jól tudom 1 millió forintos kérés 
volt.  
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 44/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
475/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési 
jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére 1.000.000 Ft összegben támogatja az Eötvös 
Károly Közpolitikai Alapítvány „Legyen Köztársaság!” című rendezvényének megszervezését. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 1 pontban szereplő támogatás kifizetéséhez 
szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 5 nem) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  nem 
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22./ Alapító okiratok módosítása 

25/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 25/2021. számú előterjesztés 1. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
476/2021. (IX.9.) 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/509075/2021/1. 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 21. napján kiadott, E/509075/2020/2. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 476/2021.(IX.9.) számú határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
telephelye(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 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt. 

9 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 

 

Baranyi Krisztina  
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Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 25/2021. számú előterjesztés 2. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
477/2021. (IX.9.) sz. 

Normatív határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
Okirat száma: M/801940/2021/1. 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2020. szeptember 23. napján kiadott, E/801940/2020/4. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 477/2021. (IX.9.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 19. 

2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (iskolai tagozat) 

1095 Budapest, Gát utca 6. 

4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (autista tagozat) 

1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.  
A. épület 

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
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és EGYMI (óvodai tagozat) A. épület 2. lépcsőház 

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 67. 

7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. 

8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. 

9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  1096 Budapest, Vendel utca 1. 

10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium 

1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8. 

11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy utca 17. 

12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó utca 1. 

13  Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Napfény utca 3. 

14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 

15 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 

8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

16 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 
Tábora 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 

17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. 

18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.  
B. épület 

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9. 

20 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15. 

21 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10. 

22 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
A. épület 3. lépcsőház, B. épület 

23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10. 

24 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. 

25 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4. 

26 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9. 

27 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

28 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 

29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

30 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. 

31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 

32 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag u. 15. fszt. 375. 

33 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt. 

34 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 

35 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 

36 9.TV 
1096 Budapest, Haller utca 27.  
II. emelet 22-24. szoba 

37 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9) 

38 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola 

1092 Budapest, Köztelek utca 8. 35 
Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

39 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

40 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 

41 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9. 

42 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 
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43 Aprók Háza IX/4.sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. 

 
2. Az alapító okirat 4.3. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
d) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában 
ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti 
ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az ingatlanhasznosításon 
túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat: 

 ingatlan megnevezése ingatlan címe 

1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 

2 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági 
Tábora 

8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 
Tábora 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 

4 Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

5 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 

6 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. 

7 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9) 

8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II.  

9 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.  

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 

 

Baranyi Krisztina  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen,egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 25/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
 
478/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri 
Polgármester Asszonyt a 25/2021. 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 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  nem szavazott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
23./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere 

33/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina: A bizottsági ülésen volt egy félreértés. Nem tudom, hogy az a döntés igényel-e itt a képviselő-
testületi ülésen valamit? Tehát ezzel nincsen dolgunk.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Amit Polgármester Asszony említett az annyi volt, hogy az 
előterjesztés szövegéből úgy tűnt, mintha hiba lenne az előterjesztésben. Bizottsági elnökként ott feltettem 
kérdésként, de senki nem tudott válaszolni. De a mai képviselő-testületi ülésre megnyugtatóan megkaptam a 
választ, így a bizottsági ülésen hozott határozat okafogyottá vált, érdemben nem kell vele foglalkoznunk.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 33/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 

479/2021. (IX.9.) sz. 
Határozat 
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1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa Kuratóriuma 
tagjainak 2021. szeptember 20. napjával határozatlan időre kijelöli Bázsa-Mosó Lászlót és Kerényi Máriát. 
 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa alapító 
okiratának módosítását – 33/2021. számú előterjesztés melléklete szerint – elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét az illetékes bíróságnál kezdeményezze. 
Határidő: 2021. szeptember 20. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
24./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselőt 

 
Árva Péter: Az előterjesztésnek az volt a kizárólagos célja, hogy próbáljuk áttekinteni az előttünk álló három 
hónapot. Amennyiben van olyan kérdés, amit szeretnénk munkatervre venni, az kerüljön bele. A saját képviselői 
munkámhoz kapcsolódó két pontot meg is neveztem. Az volt a kérésem minden bizottsági elnökhöz, hogy a 
bizottsági vitán felmerülő kéréseket küldjék el nekem, a munka szervezését megkönnyítve, örömmel befogadok. 
Hozzám egy javaslat érkezett a Gazdasági és közbeszerzési Bizottság részéről, előzetesen látatlanul befogadom 
az előterjesztést, amennyiben a Hivatal azt mondja, hogy a kérés reális és elkészíthető.  
 
Torzsa Sándor: Segítséget kérek, hogy az októberi ülés munkatervében benne van-e a médiacég vezetőjének a 
megválasztása?  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ez még most merült fel. A Képviselő-testület által elfogadott pályázati felhívás azt 
tartalmazza, hogy a beérkezést követő soron követő képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Az 
előzetesen elbírálás alapján, remélhetőleg október, rosszabb esetben november. Ez a pályázati felhívásban 
szerepel, a munkatervben szükségtelen megjeleníteni. De fel lehet venni, ha ez a kérés.  
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Takács Krisztián: A Gazdaság és Közbeszerzési Bizottság megkéri a médiacég ügyvezetőjét, hogy a 2021. 
november 11-i képviselő-testületi ülésre készítsen egy beszámolót a médiacég létrejöttéről, és az Önkormányzat 
korábbi média platformjainak (tv, kerületi újság) összeolvadásáról. Kérjük a beszámoló térjen ki az operatív 
előnyökre és hátrányokra, illetve a pénzügyi előnyökre és hátrányokra.  
 
Baranyi Krisztina: Ez egy határozat, ez nem munkatervbe való felvétel. Ez egy határozat, amiben felkéri a 
bizottság a médiacég vezetőjét, hogy egy ilyen beszámolót készítsen el.  
 
Takács Krisztián: Engem úgy tájékoztattak, hogy a médiacégnek alapból készítenie kell egy beszámolót az 
alapító okirata szerint október 31-ig.  
 
Baranyi Krisztina: Igen, de nem ezzel a tartalommal, amit Ön most említ. Egy ilyen határozatot hozhat a 
bizottság is vagy hozhat a Képviselő-testület is, akár most is. Ezt nem kell felvenni a munkatervbe. Ha már van 
egy határideje, automatikusan az adott ülésen napirendre kerül. 
 
Takács Krisztián: A kettőnek a tartalmi része megegyezik. Az, hogy milyen formában kerül be, az ilyen 
tekintetben oly mindegy.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A munkaterv, az egy terv, a Képviselő-testület a képviselő-testületi ülésen hagyja jóvá 
a napirendeket. Fel lehet venni, de a munkatervnek van egy megalkotási folyamata, amiben mi mindig kudarcot 
vallunk. A kollégáim kiküldik, hogy kinek milyen javaslata van a munkatervhez, összegezzük a törvényi 
kötelezettségeket, vagy ha valaminek van lejárt határideje azt is. Abban bízom, hogy jövőre biztosan sok 
javaslatot fogunk kapni a munkatervhez és a képviselők is jobban szívügyüknek érzik, ez eddig egy teljesítendő 
rosszként szerepelt a mi napirendünkben is.  
 
Baranyi Krisztina: Árva Péter munkatervre vonatkozó előterjesztéséhez kíván-e módosító javaslatként beadni 
Takács Krisztián az előbb elhangzott tartalmú beszámolót. Bólogat igen, és Árva Péter is bólogat, befogadja. A 
munkaterv három témával és időponttal módosul. Az egyik az októberi képviselő-testületi ülésre jönne be: 
Október – 1091 Budapest, Üllői út 83., 85. és 87. szám alatti épületek értékesítésének előkészítése. Ezt mondjuk 
én nem értem, de az legyen az én bajom. Illetve a decemberi képviselő-testületi ülésre Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletének tárgyalása első fordulóban. A novemberi ülésre: tájékoztató a médiacég megalakulása óta eltelt 
tevékenységéről, értékeléséről, pénzügyi helyzetéről és annak az értékelésről. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Elnézést a városvezetéstől, hogy kérdeztem, de szabályszerűen csak úgy lehet 
beadni módosító javaslatot, hogyha a vitában elhangzott valami. Szeretném, ha bekerülne az októberi képviselő-
testületi ülés napirendjei közé a médiacég vezetőjének a megválasztása.  
 
Baranyi Krisztina: A pályázati kiírásban hozott határozatban benne van, hogy mikor kell kinevezni a médiacég 
vezetőjét. Rendben, tegyük bele. Kérdezem az előterjesztőt, hogy befogadja-e a javaslatot.  
 
Árva Péter: Igen. 
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): A októberi képviselő-testületi ülésre szeretném felvetetni a munkatervbe a 
következőket: Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására, Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására, Javaslat a magánszálláshely és az egyéb szálláshely szálláshely-
szolgáltatás célú működtetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Ha az előterjesztő 
befogadja azokat.  
 
Baranyi Krisztina: Gondolom minden képviselő tisztában van vele, hogy amennyiben nincsen meg egy 
előterjesztés jogi szignója, jogi ellenőrzött tárgyalásra kész állapotban lévő anyaga, akkor a munkaterv ellenére 
sem kerül napirendre. Az előterjesztő befogadja-e a módosítókat? 
 
Árva Péter: Igen.  
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Baranyi Krisztina: Megkérem az előterjesztőt, hogy foglalja össze a javaslatokat, amiről szavazni fogunk. 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Igaz, hogy októberre szerettem volna a lépcsőházi kamerarendszert visszahozni, de 
ott már sok minden van, így a novemberi munkatervbe szeretném beletenni.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, benyújtja előterjesztésként.  
 
Szilágyi Zsolt: Rendben, benyújtjuk. 
 
Mezey István (ÜGYREND): Szeretném, ha Torzsa Sándor az ejtőernyősökkel való tárgyalását is belevennénk.  
 
Árva Péter: Jegyző Asszony azt mondta, hogy ez egy teljesítendő rossz. Pedig a munkát ez alapján a 
teljesítendő rossz szabály alapján szervezi a Hivatal. Ez alapján tudunk mi képviselők információt látni arról, hogy 
milyen előterjesztések lesznek. Nyom a lelkiismeret, hogy amikor munkaterv szerint kérdezték, hogy milyen 
napirendi pontokat vegyünk fel a munkatervbe, én sem adtam hozzá javaslatokat. Azt gondolom, hogy a munka 
komolyságát növeli, ha a folyamatban lévő ügyeket szépen összefoglalva beletesszük ebbe a munkatervbe. 
Kicsit zavarban érzem magam, mert kértem minden bizottsági elnököt, hogy a bizottsági ülésen felmerülő 
munkaterv javaslatokat írásban adják nekem oda. Ez most nem történt meg. Ettől függetlenül 5 perc szünetben 
összefoglalom. Azt gondolom, hogy Jegyző Asszony jegyzetelt és ki tudjuk egészíteni a vita elhangzása során 
felmerülő ügyeket.  
 
Baranyi Krisztina: Azt gondolom, hogy van egy alapvető félreértés. A munkatervben szereplő előterjesztések 
akkor kerülnek napirendre, ha azok készen vannak. Az ott szereplő előterjesztéseket, melyeket a Hivatal vagy a 
városvezetés állít össze, azt tudjuk garantálni, hogy azok valóan napirendre is kerülnek. De azt, hogy egyéni 
képviselői indítványok azon a napirenden akkor tárgyalva lesznek-e vagy nem, azt mi nem tudjuk garantálni, 
szavatolni. Az azon múlik, hogy az adott képviselően megfelelően előkészített, kidolgozott, jogilag ellenőrzött 
állapotban leadja-e a Hivatalnak. Ha pl. tudja, hogy novemberben szeretné tárgyalni, akkor már októberben, hogy 
elkerüljük azt, hogy az utolsó két napban nem tudunk annyit ellenőrizni, és sok anyag van. A jogi szignó után 
valóban ott lesz a napirenden. De az, hogy fent van a munkatervben, az nem garantálja azt, hogy fent van a 
napirenden. Ezt szeretném jelezni. A képviselői indítványokat be lehet nyújtani a képviselő-testületi ülésre. Van 
egy alapvető félreértés az egyéni képviselői indítványok és a városvezetés, a Hivatal által előkészített javaslatok 
között.  
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): Releváns információ nem hangzik már el a vitában, kérem szavazzunk. 
 
Árva Péter: Szeretnék válaszolni Polgármester Asszony állítására. Az, hogy valamit felveszünk a munkatervbe, 
azt kötelezően napirendre kell venni az SZMSZ-ünk értelmében. Ha a képviselő vállalja azt, hogy készít egy 
előterjesztést októberre, ha nincsen kész, akkor is fel kell venni és meg kell vitatni, csak nagyon kellemetlen a 
képviselő számára, hogy nincsen hozzá tárgyalható anyag. Az anyagról tárgyalni kell akkor is, ha nincsen hozzá 
előterjesztés. Örülök, hogy az aljegyzők bólogatnak és ezek szerint nekem adnak igazat. Ennek az 
előterjesztésnek kizárólag az volt a szándéka, hogy tervezhetővé tegye a Hivatal, a városvezetés a képviselők 
számára a munkát. Ebben a helyzetben azok az ügyek, ami előttünk vannak, kikerültek az asztalra, a 
jegyzőkönyvből kikereshetőek. Ezt az előterjesztést visszavonom. Azt gondolom, hogy azok a képviselő-testületi 
ülések, melyeket itt töltünk 10 órán keresztül az részben azért van, mert a munkatervünkben három előterjesztés 
szerepel, ehhez képest ma van majdnem 30 előterjesztés előttünk. Az, hogy nem ismerjük meg időben az 
előterjesztést, sőt, sok esetben azt sem tudjuk, hogy milyen ügyek folynak a városvezetésnél és milyen 
előterjesztések készülnek, ez az állapot így nem jó. Nekem az előterjesztéssel az volt a szándékom, hogy 
segítsem a közös munkát. Sajnálom, hogy ez lett az eredménye.  
 
Baranyi Krisztina: Legyen egy egyeztetés végeredménye, akár a következő félévi munkaterv létrehozásánál, az 
SZMSZ-t is fel tudja vetetni napirendre. Valóban tanúságos volt a következő félévi munkaterv elkészítésére ez a 
vita.  
 
Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem 
hozott. 
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25./ Kupakgyűjtő szívek telepítése 

28/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

 
Mezey István, Sajó Ákos és Zombory Miklós képviselők elhagyták az üléstermet. 
 
Baranyi Krisztina: Településképi véleményezés történt-e a kupakgyűjtő szívekről? Nem tudom, hogy itt van-e 
még Főépítész Asszony? Nincsen jelen. Minden épített bármi, az utolsó kukáig, redőnyig kell, hogy átmenjen 
településképi eljáráson.  
 
Szilágyi Zsolt: Nem volt településképi eljárás. Az előterjesztésben felkértem a polgármestert, hogy intézze.  
 
Baranyi Krisztina: Itt ez egy döntés, hogy kihelyezünk kupakgyűjtő szívet. Ha nincsen településképi 
véleményezés akkor nem tudunk kihelyezni ilyet. 
 
Szilágyi Zsolt: A bizottságok is megtárgyalták, ezt lehetett volna mondani és ez esetben a képviselő-testületi 
ülésre el tudott volna készülni, de senki nem jelezte felém, hogy ez hiányzik. A Városgazdálkodási Bizottság is 
tárgyalta, ott volt Alpolgármester Úr is és nem lett felém jelezve, hogy ez a képviselő-testületi ülésig készüljön el. 
 
Baranyi Krisztina: Elnézést kérünk. kérdezném Jegyző Asszonyt, hogy mi történjen? Kiegészítjük-e azzal, hogy 
a településképi eljárás eredményének megfelelően vagy nem tudom. Meg kellene néznünk, hogy 
határozatképesek vagyunk-e még. Megvagyunk még. Szeretnék kérni egy jegyzői módosítást a határozati 
javaslatra, mert így 10 óra után már nehezen menne ezt megfogalmazni.  
 
Kállay Gáborné képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Dr. Szabolcs Mária: A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy ilyen szigeteket akar telepíteni, kéri a 
Hivatalt, hogy a településképi engedélyt szerezze be és utána a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Baranyi Krisztina: Az 500.000 forint ez tudott, ez ennyibe kerül? Miért szerepel itt konkrét összeg?  
 
Szilágyi Zsolt: Nem tudom a pontos árat, írtunk egy összeget. A szakirodával próbáltuk egyeztetetni. Nem 
akartam senkit sem megjegyezni, mert, amikor volt a kamerás előterjesztés, amit nem én írtam, akkor a Terdik 
Roland által meg lettem az interneten nyilvánosan gyanúsítva, hogy valószínű azért írtam így az előterjesztést, 
mert közöm van ahhoz a céghez, pedig nem is én írtam. Én csak az előterjesztés benyújtója voltam. 
 
Baranyi Krisztina: Ezt most nem tudom követni.  
 
Szilágyi Zsolt: Ez ok miatt nem néztem utána cégeknek, hogy azok mennyiért csinálják meg. Nem akartam 
belefolyni.  
 
Baranyi Krisztina: Tehát ez egy becslés, de úgy gondolja, hogy ebbe az összegbe belefér? 
 
Szilágyi Zsolt: Ez egy becslés és remélem, hogy ebből az összegből ki tud jönni.  
 
Baranyi Krisztina: Ezt valahogyan úgy kellene megfogalmazni, hogy biztosítsa ennek a kivitelezési költségét 
maximum 500.000 forintig. 
 
Szilágyi Zsolt: kérdezem Jegyző Asszonyt, hogy lehet emelni az összegen? Ha megmarad, úgyis visszakerül. 
Beírhatunk 1 millió forintot a biztonság kedvéért. Nem fog ennyibe kerülni, de ha ennyibe kerül, akkor visszakerül. 
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Döme Zsuzsanna: Rákerestem a kupakgyűjtő szívek árára. Nem fog tudni menni így, ahogyan most szól az 
előterjesztés, mert többféle típus és gyártmány van. Alumínium, műanyag. Mielőtt ez a Tervtanácshoz kerül, ki 
kellene találni melyik fajta kupakgyűjtő szív legyen. Az árakban is nagy eltérések vannak.  
Szilágyi Zsolt: Kupakgyűjtő szív, teljesen mindegy, hogy milyen. Amit a Szakiroda be tud szerezni és úgy 
gondolja, hogy belefér ebbe az összegbe, azt az Iroda beszerzi és elhelyezi. 
 
Baranyi Krisztina: Igen, csak egy tervet kell a Tervtanács elé vinni, ami általában tartalmazza azt, hogy milyen 
anyagból, milyen színű, formájú, erre azt mondja a Tervtanács, hogy ez neki megfelel, vagy azt mondja, hogy ne 
fémből csinálják, hanem műanyagból. 
 
Szilágyi Zsolt: Akkor behozom legközelebbre. Csak úgy gondoltam, hogy ezzel is minél előbb tudunk segíteni az 
Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítványnak. Ez nem egy öncélú dolog, ez egy segítség lenne.  
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek, csak azt szeretném, ha olyan valósulna meg, ami Önnek is tetszik. 
 
Szilágyi Zsolt: Benyújtottam az előterjesztésem és jogilag átment. Nekem senki nem szólt, hogy még mikkel kell 
kiegészíteni és itt szembesülünk azzal, hogy mik hiányoznak.  
 
Baranyi Krisztina: Sajnálom, hogy a Jogi Csoportról nem érkezett felhívás erre vonatkozóan. Ebben a 
kerületben már egy redőnyt nem lehet úgy lecserélni, hogy ne lenne településképi véleményezés. Ezt nem én 
találtam ki. Most is elfogadhatjuk, csak olyan szöveggel, ami teljesülni tud. Támogatom. Van az interneten 2-3 
méter magas, ha ilyet szeretne az nem 500.000 forint. Többféle van.  
 
Árva Péter: Építési jogból sosem voltam jó, ráadásul az építési jogról szóló törvényeket a Kormány havonta 
változtatja. Az én jogértelmezésem az, hogy mi akkor kérhetünk településképi eljárást, ha van mögötte egy 
szándék. Nekünk Képviselő-testületnek ki kell fejeznünk a szándékot, hogy akarunk egy ilyet. Szerintem ebben 
az előterjesztésben ezt megtehetjük. Azt is megtehetjük, hogy erre a célra szánunk x összeget. Szerintem ez 
nem egy olyan lélegzetű dolog, amit szeretnénk újra magunk előtt látni. Alpolgármester Asszony, Tanácsnok Úr 
is ért az ilyenekhez. Megtehetjük azt, hogy felkérjük őket, hogy találják ki azt, hogy ebből a forrásból milyen, 
mekkora legyen. Ezzel az előterjesztéssel ezt tudjuk tenni, kifejezzük a szándékunkat, forrást biztosítunk hozzá 
és megbízzuk valamelyik vállalkozó szellemiségű városvezetőt vagy képviselőt, hogy ezt a folyamatot 
koordinálja. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja.  
 
Baranyi Krisztina: Ezeket a szíveket ki üríti? Az alapítvány?  
 
Szilágyi Zsolt: Beszéltem Polyák Bélával, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. tudná-e vállalni az ürítését. Azt 
mondták, hogy megoldható, de ha mégsem, akkor én magam vállalom ingyen és bérmentve, hogy mindig 
kiürítem és elviszem az Angyal utca 36-ba. Az alapítvány ezt nem tudja megoldani. Most is, amiket kapnak 
kupakokat mind oda szállítják. Odamegy a vállalkozó, kifizetik nekik érte az összeget és elszállítja. Ha a 
FESZOFE Nonprofit Kft. ha nem tudja vállalni, akkor én vállalom.  
 
Baranyi Krisztina: Ez nem önkormányzati feladat, tehát valószínűleg a FESZOFE Nonprofit Kft-t, ezzel nem 
tudjuk megbízni.  
 
Szilágyi Zsolt: Akkor én megoldom.  
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): Javaslom, hogyha megfogalmazódik végre egy határozati javaslat, akkor írjuk 
bele, hogy a típus kiválasztásánál a Főépítész Asszony vegyen részt, hiszen ő a Tervtanácsnak is a tagja. 
Nagyban megkönnyítenénk így azt, hogy ne kelljen még háromszor tárgyalnunk ezt az előterjesztést. Ezenkívül 
módosító javaslatom van: lakossági kérésre szeretnék én is egy ilyen szívet kérni, a Vágóhíd utcai Spar elé. Nem 
titkolom el, a lakossági kérés Dr. Mátyás György lakómtól érkezett a körzetemből. 
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Baranyi Krisztina: Jegyző Asszonytól azt kérdezem, hogy az lehetséges-e, hogy csak a keretösszegről és a 
helyszínekről szavazunk? Ez lehetséges? Rendben, köszönöm.  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. Egy 
helyszínmódosítást szeretnék, ami a József Attila-lakótelepet is érinti: javasolni szeretnénk, hogy a Napfény utca 
6. és a Spar között van egy szelektív hulladéksziget, oda kerüljön egy kihelyezésre, ezt javasolja a 
Részönkormányzat.  
 
Baranyi Krisztina: Ez e helyett vagy e mellett? E helyett, értem. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra javasolja azt. Egy 
hiba van a szöveges részben, jeleztem a Jogi Csoportnak is. Jelzem itt is, hogy senkit ne csapjak be: a 
szövegben Bátor tábor van beírva, de igazából Minden jó tábor. Ez egy elírás, a határozatot nem érinti. Az 
alapítványnak itt van a kiadványa, ha meg szeretnék nézni, ugyanaz, mint a Bátor tábornak kb. Ott is a rehabilitált 
gyerekekkel foglalkoznak. Az egyesületnek rengeteg dolga van: azon édesanyákat elszállásolják, akiknek a 
gyermekeit ápolják, a gyermekeknek gyümölcsöt adnak, biztosítanak steril szobákat és még sorolhatnám.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Javaslatot szeretnék tenni egy helyszín kiegészítésre, hogy Belső-Ferencváros ne maradjon 
ki a környezetvédelmi és jótékonysági szempontból egy fontos kezdeményezésből. Első körben annak a 
megvizsgálását kérném, hogy a City Spar elé, a Ráday utca és a Kinizsi utca sarkára lehet-e ilyet kihelyezni?  
 
Baranyi Krisztina: Ezek a településképi véleményezésnél dőlnek el.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Ha ezen a helyen nem lehet, akkor alternatív javaslatom a Csarnok tér.  
 
Döme Zsuzsanna: Javaslom, hogy a szív szót hagyjuk és kupakgyűjtőnek nevezve nagyobb tervezési 
lehetőséget hagynánk. Láttam az interneten, elég sokat, nem biztos, hogy a szív alak a legszebb. Láttam négyzet 
alakút is, minta van az elején. Azért javaslom, hogyha a külső annyira nem volt kitalálva, akkor adjunk teret a 
Tervtanácsnak. 
 
Takács Krisztián: A City Spar előtti kupakgyűjtő szív kihelyezését én is támogatom. Kérem a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Nehru partra is telepíthető-e egy ilyen. Tudom, hogy az nem önkormányzati kezelésű terület, így 
a válasz nagy valószínűséggel nem lesz. Szerintem ez egy támogatandó előterjesztés. Sajnálom, hogy ma 
második alkalommal kell egy képviselőnek találkoznia azzal, hogy egy szabályosan beadott és napirendre vett 
előterjesztése fut olyan aggályokba, amelyeknek már korábban ki kellett volna derülnie. Ha az előterjesztés arról 
szól, hogy kupakgyűjtő szíveket helyezzünk, akkor ne akarja ezt valaki elcsaklizni, hogy csak sima kupakgyűjtő 
legyen. Az ilyen döntés az előterjesztő hatásköre.  
 
Baranyi Krisztina: Ezzel az Alpolgármester Asszony segíteni akart a településképi eljárás miatt, a formát nem 
akarta elcsaklizni és megmondani, hogy milyen formájú legyen. Ez valószínűleg segítené az eljárást, de ezt majd 
eldönti az előterjesztő.  
 
Reiner Roland: Ha már Takács Krisztián hozzászólt az ügymenethez, én azon képviselőtársakhoz szólnék, akik 
jeleztek módosításokat, hogy nekik is volt lehetőségük ezt írásban megtenni. Ha már számon kérünk a másikon, 
akkor magunkat is nézzük meg, ez esetben kevésbé lenne komolytalan a napirendi pont tárgyalása. 
 
Szilágyi Zsolt: Amikor ez a kupakgyűjtés elindult az SMA-s gyerekeknek, akkor ez a szív egy jelképpé vált. Ez 
egy karitatív jelkép. Ez volt az első. Azóta Veszprémtől Monorig Cegléden keresztül rengeteg helyen van kirakva 
és mindenhol szív alakú. Mindenhol közért elé, parkba, vagy kapualjba van kihelyezve. Ott nem találták 
problémának a szív formáját és azt, hogy nem illik bele a környezetbe. Van egy olyan Facebook oldal, ahol fent 
van az összes település, ahol ezek a szívek megtalálhatóak. Mindenhol szív alakú, maximum annyi változás van, 
hogy milyen színűek és mekkorák. Ezért szeretnénk azt, hogy szív alak legyen, ami a folyamatot jelképezi, amit 
elindítottak. Sok kicsi is segít.  
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Baranyi Krisztina: Igyekszem megfogalmazni a határozati javaslatot az elhangzottakra. A felállításról, 
telepítésről dönthet az Önkormányzat, ki is fizetheti, de ennek a további sorsa nem önkormányzati feladat. 
Amennyiben ez a szerkezet elkezd rozsdásodni, kidől, ellopják, stb., ezekkel az Önkormányzat nem fog tudni mit 
kezdeni, legfeljebb a tulajdona miatt feljelentést tesz. Üríteni pedig pláne nem tudja. Most már 5 helyszínnél 
tartunk. 1 millió forintot javaslok erre a célra, hiszen a 3 helyszínre 500.000 forint volt. Kérem Jegyző Asszonyt 
vagy Aljegyző Asszonyt, hogy fogalmazza meg úgy ezt a határozati javaslatot, hogy minden szükséges 
adminisztratív feltételnek való megfelelés után végre lehessen azt hajtani.   
 
Árva Péter (ÜGYREND): Kihasználom az időt, amíg tart a fogalmazás. Nem ehhez a napirendhez tartozik a 
hozzászólásom. Szembesültem azzal, hogy butaságot követtem el, amikor napirendre kértem a tájékoztatókat, 
de úgy, hogy a legvégére kerüljön és nem a 26. napirend Önkormányzati hatósági ügyek elé, hanem mögé raktuk 
be tévedésből. Lehet, hogy most tudnánk ezt korrigálni, tehát az Önkormányzati hatósági ügyek részt a végére 
hagyjuk és még előtte megtárgyalnánk a tájékoztatókat, még időközben tudnánk is szavazni erről. A tévéseknek, 
akik így korábban mehetnének haza, segítség lenne. Ehhez az szükséges, hogy módosítsuk a napirendek 
sorrendjét: a tájékoztatókat a 25. napirendi pont után tárgyaljuk meg, ha a képviselőtársaim ezzel egyet értenek.  
 
Baranyi Krisztina: Ezt a napirendet még le kellene zárni. Ha kér Aljegyző Asszony egy kis időt a 
megfogalmazásra, akkor szóljon.  
 
SZÜNET 
 
Baranyi Krisztina: Elkészült az új határozati javaslat, kérem Aljegyző Asszony olvassa fel a Képviselő-
testületnek.  
 
Dr. Szabolcs Mária: A határozati javaslat, amit Önök is megkaptak az így szólna: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kihelyez 
három darab kupakgyűjtő szívet az alábbi Budapest IX. kerületi helyszínekre: 
- az Ipar utca 8. - Mester utca sarok, Molnár Ferenc Általános Iskola előtti járdarészre,  
- a Drégely utca 21., FESZ rendelő előtti járdarészre 
- Napfény utca 6-8. 
- Vágóhíd utca 3. (Spar előtt) 
- Ráday utca és Kinizsi utca sarok ( vagy Csarnok tér). 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak a 3205. számú „Környezetvédelem” 
megnevezésű költségvetési sor feletti rendelkezés jogát eseti jelleggel magához vonja, és a három darab 
kupakgyűjtő szív telepítésére 1.000.000,- Ft összeget biztosít nevezett költségvetési sor terhére. 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az öt darab kupakgyűjtő szív beszerzéséről és a telepítéséről gondoskodjon és a településképi eljáráshoz a 
Tervtanácshoz nyújtsa be a gyűjtőtartályokat véleményezésre. A telepítés előtt a beszerzésre vonatkozóan kérje 
ki a főépítész véleményét.  
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megállapodást köt az Együtt A Daganatos Gyermekekért 
Alapítvánnyal azon célból, hogy nevezett alapítvány a kupakgyűjtő szívek tartalmát minden esetben ingyen 
megkapja. 
Határidő: 2022. január 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ Az Önkormányzat nem gondoskodik a begyűjtéssel kapcsolatos teendőkről. 
 
 
Baranyi Krisztina: Kérdezem az előterjesztőt, megfelelő lesz így?  
 
Reiner Roland alpolgármester kiment az ülésteremből. 
 
Szilágyi Zsolt: Tökéletes, köszönöm Aljegyző Asszonynak a segítségét.  
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Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 28/2021. számú előterjesztés módosított 
határozati javaslatáról. 
 
 
480/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kihelyez öt 
darab kupakgyűjtő szívet az alábbi Budapest IX. kerületi helyszínekre: 
- az Ipar utca 8. - Mester utca sarok, Molnár Ferenc Általános Iskola előtti járdarészre,  
- a Drégely utca 21., FESZ rendelő előtti járdarészre 
- Napfény utca 6-8. 
- Vágóhíd utca 3. (Spar előtt) 
- Ráday utca és Kinizsi utca sarok ( vagy Csarnok tér). 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak a 3205. számú „Környezetvédelem” 
megnevezésű költségvetési sor feletti rendelkezés jogát eseti jelleggel magához vonja, és az öt darab 
kupakgyűjtő szív telepítésére 1.000.000,- Ft összeget biztosít nevezett költségvetési sor terhére. 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az öt darab kupakgyűjtő szív beszerzéséről és a telepítéséről gondoskodjon és a településképi eljáráshoz a 
Tervtanácshoz nyújtsa be a gyűjtőtartályokat véleményezésre. A telepítés előtt a beszerzésre vonatkozóan kérje 
ki a főépítész véleményét.  
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megállapodást köt az Együtt A Daganatos Gyermekekért 
Alapítvánnyal azon célból, hogy nevezett alapítvány a kupakgyűjtő szívek tartalmát minden esetben ingyen 
megkapja. 
Határidő: 2022. január 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ Az Önkormányzat nem gondoskodik a begyűjtéssel kapcsolatos teendőkről. 

 (11 igen, egyhangú) 
A szavazásban 11 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
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Reiner Roland alpolgármester bejött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Most kapcsoltam be a gépet, nem láttam, hogy valaki kikapcsolta, de támogatom az 
előterjesztést. Árva Péter ügyrendi javaslata, hogy hozzuk előbbre a tájékoztatókat, hogy még a nyílt ülés 
keretében lehessen megtárgyalni. Kérem szavazzunk a tájékoztatók zárt ülés előtti megtárgyalásáról. 
 
481/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 26. 
napirendi pont (zárt ülés) előtt tárgyalja meg a 17/2021. számú Tájékoztató a Polgármester szabadságának 
igénybevételéről, az 1/2021. számú Tájékoztató a 2021. évben végrehajtott határozatokról és a 23/2021. számú 
Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása 
tárgyában című előterjesztéseket. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
26./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről 

17/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Polgármester Asszony nagyon keveset pihent ebben az évben. Nagyon sokat dolgoztál és találj időt 
a pihenésre.  
 
Baranyi Krisztina: Őszintén jól esik ez a hozzászólás. Valóban úgy érzem, hogy nagyon sokat dolgoztam. 
Természetesen, mivel az év nagy részében nem voltak nyilvános képviselő-testületi ülések, így nem engedhetem 
meg magamnak, hogy az elkövetkezendő három ülésen és azok előkészítésében ne vegyek részt. Nagy 
valószínűséggel ebben az évben már nem tudok szabadságra menni.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 

 
27./ Tájékoztató a 2021. évben végrehajtott határozatokról 
 1/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
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Baranyi Krisztina: Kérdezném a képviselőket, hogy az összesről ejtsünk-e szót vagy van-e olyan, amit külön 
szeretnének tárgyalni.  
 
Torzsa Sándor: Emlékszem rá, hogy még a novemberi pandémia előtt voltak képviselő-testületi ülések és voltak 
olyan önkormányzati egyéni képviselő által hozott döntések, amelyek szemmel láthatóan nem valósultak meg. A 
végrehajtás ideje elég erőteljesen mindegyiknél lejárt. Nem akarok számon kérni, de azért ezeket a feladatokat 
érdemes lenne pótolni. Tudok mondani konkrétumokat, de azért nem szeretnék nagyon mélyen belemenni 
ezekbe, mert későre jár. Ilyenekre gondolok, mint az okos utca táblák, döntöttünk a „Törd a betont programmal” 
kapcsolatosan. Nem fogok minden képviselői előterjesztést felsorolni. Csóti Zsombornak is volt előterjesztése az 
Üllői úti kerékpársávokkal kapcsolatosan. Van olyan előterjesztés, amit Csóti Zsombor egy évvel ezelőtt nyújtott 
be a testvérvárosi kapcsolatok rendezésével kapcsolatosan. Sajnos az sem érkezett meg a Képviselő-testület 
elé, pedig az egy nagyon jó előterjesztés volt. Udvariasan szeretnénk jelezni, hogy azért mi nem felejtettük ám el 
ezeket a dolgokat. Volt pandémiás helyzet, de emlékszünk rá, hogy miket döntöttünk és mi várjuk a végrehajtást 
kellő türelemmel.  
 
Árva Péter: Városfejlesztési ügyekben ezek a dolgok nem szoktak csak úgy elmaradni. Egy előterjesztés jutott 
eszembe, amelyik nem lett végrehajtva. Amikor a Bakáts térről tárgyaltunk legelső fordulóban, akkor amikor 
kitaláltuk a forgalomtechnikai próbaüzemet, akkor a határozatot kiegészítettük egy olyan javaslattal, ami azt 
kérte, hogy a Képviselő-testület felkéri a városvezetést arra, hogy készítsen elő forgalomcsillapítást célzó 
próbaüzemet a József Attila-lakótelep területére. Ez tudomásom szerint nem történt meg. Fontos lenne ezzel a 
témával foglalkozni. Teljesen megértem, hogy ez elmaradt, hiszen a járványhelyzet alatt csökkentett forgalom 
volt. De szeretném, hogyha ez az egész témakör újra elénk kerülne és beszélnénk a József Attila-lakótelep 
forgalomcsillapításáról.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tudom, hogy jött a nyár, sok munka, feladat volt és közben igazgatási szünet is. Itt volt pl. az 
Irodalmi ösztöndíjas rendelet, aminek volt egy július 31-i határidő a pályázat kiírás elkészítésére. Papula Éva már 
elkezdte csinálni a pályázati kiírást. A múlt héten kapta meg a feladatot. Az szeptember. Volt egy elfogadott 
határozati javaslat, pl. a július eleji képviselő-testületi ülésen, ahol megalkottuk a rendeletet. Még nagyjából 
időben vagyunk és időben volt a felismerés, hogy ez nem történt meg. Ő az az ember, aki odateszi magát és 
nagyon dolgozik azon, hogy a pályázati kiírás elkészüljön. Ha elsikkad az ügy, akkor az azt jelentette volna, hogy 
idén nem lehet kiírni a támogatást. Másfelől a figyelmetlenség eredményezi azt, hogy elcsúszott a feladat 
kiosztása, ezért rendkívüli bizottsági ülést kell összehívni, holott ezen a mostani Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 
és Nemzetiségi bizottsági ülésen meg lehetett volna tárgyalni.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 

 
 
28./ Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés 
felszámolása tárgyában 

23/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a tájékoztatót. A 
tájékoztató arról tájékoztat minket, hogy a Kormányhivatal menetrendszerűen vett mintavételt négy darab kútból 
és megállapította, hogy vannak benne mérgek. Ennyi történik az Illatos úton. Az Illatos úti történet mindenki 
számára ismert. Elég régen volt az, amikor Polgármester Asszonnyal szerveztük a kampányt, hogy ezek a 
mérgek elszállításra kerüljenek. Már akkor is tudtunk róla, hogy vannak mérgek a felszínen és vannak mérgek a 
talajvízben. Óriási eredmény volt, hogy Polgármester Asszony elérte, gyakorlatilag egy személyben, hogy ezek a 
mérgek elszállításra kerüljenek. Abba a csapdahelyzetbe kerültünk, hogy a talajvízben található mérgekkel azóta 
nem foglalkozik senki. A lakosság úgy tudja, hogy ez megoldódott, pedig nem oldódott meg, a talajvízben ott 
vannak a mérgek. Nekünk ezzel foglalkoznunk kell, mert a mi területünkön van. A méregcsóva iránya 
Pesterzsébet felé hat, őket terheli jobban. Akkor is volt a két vélemény, hogy csak el ne vigyük a mérgeket, mert, 
ha elvisszük a mérgeket, akkor soha nem fog megtörténni a talajvíz méregtelenítése. Talán a régebb óta 
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képviselők emlékeznek arra, hogy korábban volt itt sok méregtisztító kút, ami európai uniós forrásból tisztították a 
talajvizet, ami projekt leállt. A közben ott maradt mérgek tovább szennyezték a talajvizet. Most további 
szennyezés nincsen, de a méregtelenítés továbbra sem történt meg. Arra kérem a Képviselő-testületet és 
Polgármester Asszonyt, hogy ezzel az üggyel foglalkozzunk, mert nincsen megoldva.  
 
Baranyi Krisztina polgármester visszajött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Terveztem, hogy ezzel kapcsolatban kicsit bővebb tájékoztatást adok. Folyamatosan 
foglalkozom az Illatos úttal. Az előző problémát, tehát a talajszennyezés felszámolását először az akadályozta, 
hogy magán felszámoló biztos volt a cég élén. Már nem követte olyan nagy figyelemmel a közvélemény, de végül 
azt is sikerült elérni, hogy állami felszámoló biztost neveztek ki a BVM felszámolása alatt lévő cég élére. Akkor 
azt hittem, hogy ez az adminisztratív akadály elhárult, hiszen így már forrást is tudott volna biztosítani a Kormány 
a felszámolónak arra, hogy a kárfelmérést és a kármentesítést megrendelje, kifizesse. Közben felvettem a 
kapcsolatot az állami felszámoló biztossal, aki elmondta, hogy valóban minden jogi lehetőség rendelkezésre áll, 
de nincsen döntés, nincsen forrás. A Kormány nem ad pénzt, erről nincsen kormányhatározat és a közfigyelem 
elmúltával úgy tűnik, hogy a sokat emlegetett politikai akarat is eltűnt ebben az ügyben. Tarnai Richárd a Pest 
megyei Kormányhivatal elnökével hétfőn lesz személyes találkozóm ebben az ügyben, amit nem volt könnyű 
elérni. Van egy súlyos hulladékkezelési ügy, amit az előző városvezetés hagyott a Képviselő-testületre, erről 
majd adunk egy részletes írásos beszámolót. Egy több 100 millió forintos költséggel járó hulladékelszállítást kell 
majd finanszíroznunk és elvégeznünk. A FESZOFE Nonprofit Zrt. a 12-es kötelezettségét nem teljesítette, nem 
akarom részletezni most, de ez egy súlyos ügy. Ezzel kapcsolatban, és az Illatos úttal kapcsolatban hétfőn 
személyes egyeztetés lesz a Pest megyei Kormányhivatal elnökével. Azt tervezem, hogy újra a közbeszédbe 
emelem az Illatos út ügyét, mert pont ez a beszámoló, a menetrendszerinti mintavevő kutakból történő mintavétel 
bizonyítja, hogy egyes, a legsúlyosabb mérgek esetében a szennyezés még növekedett is, ahelyett, hogy 
csökkent volt. Olyan természetű vegyi anyagokról beszélünk, amelyek nem lebomlanak, hanem osztódnak, hogy 
ilyen egyszerűen fogalmazzak. Mindenképpen kell ebben politikai szándék. A Galvani híd levezető szakaszáról, 
amennyiben lett volna döntés, vagy lenne döntés a közeljövőben, a Határ úti nyomvonalakról, az megkönnyítené 
ennek a kármentesítésnek az ügyét is. Gondoljunk bármit egyikről vagy a másikról, de a kettő, ha az úgy történik 
meg, akkor összefügg és lehet állami, akár magánbefektetői pénz lesz a kármentesítésre. Minimum 15 milliárd 
forintról beszélünk. Újra elkezdem valamilyen módon az Illatos úti szennyezés ügyét a közbeszédbe és kérem 
ehhez a Képviselő-testület most már többségi támogatását is.  
 
Torzsa Sándor: Elég szűkszavú levelet kaptunk a Kormányhivataltól, ami igyekszik úgy megfogalmazni, hogy túl 
sok információnk ne legyen. Önmagában a levélben már vannak olyan állítások, melyek aggodalomra adnak 
okot. Ebből Polgármester Asszony említett egyet, felolvasom: „A benzol és a klórbenzol koncentrációja 
általánosságban jelentősen csökkent, ugyanakkor a hatóság által vizsgált rétegvízkútban a klórozott 
szénhidrogének koncentrációja növekvő trendet mutat.” Nem vagyok kémikus, nem értek ehhez, de számomra 
nem világos, hogy hogyan növekedhet a koncentráció, ha ott elvileg a súlyosan mérgező anyagok el lettek 
szállítva. Van egy másik érdekes mondat is, az, hogy pontosan mekkora a szennyeződés horizontális és 
vertikális kiterjedése, arról 2011. óta pontos felmérés nem készült. Ha jól értem a mai napig nem látunk tisztán 
abban, hogy mi a pontos szennyezés mértéke. Jó lenne azért megtudni a Kormányhivataltól, hogy mikor tervezi 
ezt, hogy pontos képet kapjunk. Amit Polgármester Asszony mondott a FESZOFE Nonprofit Kft. 
hulladéklerakójával kapcsolatosan, az is érdekes kérdéskör lesz majd. De van itt még egy szennyezés a 
kerületben: a füstszennyezés a Haller utcában. Köszönöm, ha esetleg a személyes találkozón megemlíti ezt is, 
mert ez is sok 100 embert érint.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen minden ilyen jellegű kérdést most személyesen fel fogok tenni és remélem, 
hogy akár írásbeli ígérettel jövök vissza, de nyílván ebben nincsen meg minden bizodalmam. Az Illatos úti 
szennyezésnek ez a típusú felmérése, hogy meddig terjed, milyen mélységű és milyen koncentrációjú a 
szennyezés, erre volt már Kormányhatározat. Ez egy pár 100 millió forintos költség, ami elhanyagolható a 
kármentesítés költségéhez képest. De még ez sem történt meg. Első lépésként azt is eredménynek tartanám, ha 
ezt elkezdené végre a Kormányhivatal, mert erre kötelezték a zöldhatóságok.  
 
Szilágyi Zsolt: Ha jól tudom ott van egy klórgyártó üzem a közelben. Azt vizsgálta valaki, hogy lehet, hogy onnan 
is szivárog át? Ezt vizsgálta valaki?  
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Baranyi Krisztina: Legutóbb a Képviselő-testület előtt is szerepelt a CF Pharma katasztrófavédelmi terve, 
ezekben az ügyekben mindig közmeghallgatást kell tartani. Kérdéseket tettem fel akkor a 
Katasztrófavédelemnek, minden szabályszerűen zajlik. Nyílván a baleseti faktort nem lehet kizárni, de azt, hogy 
egy ipari balesetnek olyan következményei vannak a vegyiparban, mint semmilyen más ipari tevékenységnél, ezt 
senki nem vizsgálja érdemben. Ehhez törvénymódosítás kellene, amit már többször kezdeményeztem és zöld 
szervezetek is kezdeményezték, hogy ne lehessen ilyen jellegű vegyipari tevékenységet végezni lakott területen 
belül egyáltalán. Amíg ez a törvénymódosítás nem történik meg, addig ezeket a tevékenységeket mi csak 
szemlélni tudjuk, illetve tudomásul venni, amikor bejelentik és elolvasni, hogy hány ember halna meg, ha ott a 
klórgáz fejtésnél baleset történne. Ott vagonokból fejtik le a klórgázt, ráadásul a telephely mellett még három 
ilyen kisebb vegyi üzem kapott engedélyt. Ez mind az Illatos úti BVM telepen van. Ebből szerez egy kis bevételt a 
felszámoló. Kumulálódnának a hatások is nyilvánvalóan, hogyha valahol robbanás vagy bármilyen baleset van, 
ott a többi közelben lévő vegyi üzembe átterjedne. Ez egy olyan feladat, amit egy esetleges kormányváltáskor a 
reményeim szerint azonnal felálló környezetvédelmi intézményrendszer első dolga lesz, hogy ezt megtiltsák. 
Sajnos Ferencvárosban ez nagyon hangsúlyosan van jelen.  
 
Árva Péter: Köszönjük a tájékoztatást. A FESZOFE Nonprofit Zrt. hulladék lerakat ügyéről a tájékoztatót várjuk.  
 
Baranyi Krisztina: Amint minden információ rendelkezésre áll, a következő képviselő-testületi ülésre írásbeli 
tájékoztatót szeretnénk adni erről a helyzetről.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
A 29-30. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 482-505/2021. (IX.9.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 20.00-kor bezárom.  
 

k.m.f. 
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