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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2021. november 11-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, 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Ádámné Lévai Éva, Berner József, Csendes Sándor, Halmai András, Janitz Gergő, Romhányi Ildikó, Petrovitsné 
Fehér Judit, Rimovszki Tamás, Dr. Sotkó Béla, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Dr. Világos István, Hurták Gabriella, 
Nehéz Jenő, Koór Henrietta, Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Mechler András – FESZ KN 
Kft. igazgatója, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Flender Éva – könyvvizsgáló, Czakóné Dobó 
Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője. 
 
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 9.10-kor megnyitom. Szomorú hírrel kell, hogy kezdjük a mai ülést. Tőkés 
Sándor, aki több, mint 45 éves gyógypedagógiai oktató, nevelőmunkáját nagy szakértelemmel, empátiával, 
lelkesedéssel végezte nyugállományba vonulásáig a ferencvárosi Gát utcai iskolában, a közelmúltban elhunyt. 
1994-tól igazgatóként vezette az intézményt, mely több, sikeresen megvalósult innováció eredményeként Tőkés 
Sándor két évtizedes kiemelkedő munkájának köszönhetően igazi pedagógiai műhellyé az egykori kisegítő iskola 
többfunkciós, komplex gyógypedagógiai intézménnyé vált. Jelenleg 0-18 éves korig biztosít családoknak és 
sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő, valamint beszédfogyatékos 
gyermekeinknek széleskörű, országos szinten is elismert, magas színvonalú szakmai ellátást. Igazgatóként nagy 
hangsúlyt fektetett a sportprogramok támogatására is. Diákjai kimagasló eredményekkel öregbítették 
Ferencváros és Magyarország hírnevét a nemzetközi, speciális görkorcsolya, gyors és műkorcsolya 
versenyeken, ahol rendszeresen arany, ezüst és bronzérmeket nyertek. Diákjait mindvégig rendkívüli szeretettel, 
odafigyeléssel, kitüntetett figyelemmel kezelte. Ferencváros több díját is elnyerte. 2000. Pedagógus 
Emlékéremmel, 2003-ban Ferencvárosért Emlékéremmel, 2013-ban „Pro Facultate Ferencváros” Díjjal, 2016-ban 
Pro Urbe Ferencváros díjjal jutalmaztuk. Kérem tisztelt képviselőtársaimat és a jelenlévőket, hogy egy perces 
néma felállással emlékezzünk. 
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A Képviselő-testület egy perces néma megemlékezést tart. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem képviselőtársaimat, amennyiben a napirenddel kapcsolatos hozzászólásuk van, 
jelezzék most, illetve napirend előtti hozzászólásokra is most lehet jelentkezni.  
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Beadtam egy előterjesztést egy vizsgálóbizottság felállítására: 2021. július 6-án 
Somlai János, az Ön hűbérese engem megfenyegetett és megzsarolt, ezért szeretnék egy vizsgálóbizottságot 
felállítani. Ez az előterjesztés nem szerepel a meghívóban, ezért kérem ennek felvételét.  
 
Baranyi Krisztina: A Ferencvárosi Képviselő-testület és Közgyűlés kizárólag önkormányzati ügyekben, 
nyilvánosan elhangzott Önkormányzatot érintő ügyekben állít fel bármilyen bizottságot. Amennyiben Önnek 
bármilyen személyes kifogása van, esetleg bűncselekményt feltételez a személyes beszélgetésük kapcsán 
elhangzottakban, akkor kérem tegyen feljelentést.  
 
Dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Erről szavazzunk majd. A képviselő-testületi ülésen elhangzott valami. A 
vizsgálóbizottság kivizsgálja és eldönti. Vélhetően jobban ért hozzá, mint Ön. Amiért ügyrendet nyomtam: 
szeretném a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatót felvenni a napirendi pontok közé.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő-testületi ülésen semmi ezzel kapcsolatos nem hangzott el, nem kapott szót Somlai 
János, ahol elmondhatott volna bármit, amit kifogásol a Képviselő Úr. Jegyzőkönyvben a Képviselő Úr sérelme 
szerepel. 
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): A vizsgálóbizottság tekintetében csatlakoznék az előttem szólókhoz. Szeretném 
kérni, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról és 
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és rágcsálóírtással kapcsolatban szóló 
tájékoztatókat vegyük fel napirendre. 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Szeretném a felvételét kérni az előterjesztésemnek, mert igenis van jelentősége. Az 
Ön embere, Ön hozta ide ezt a személyt. Amikor az igazgató választás volt próbálta a képviselőket meggyőzni 
arról, hogy az Önök embere kerüljön abba a pozícióba. Ez, ha egy parlamentáris történet lenne a Parlamentben, 
akkor a Házbizottság azonnal összeülne és megtárgyalná. Itt erre egy vizsgálóbizottságot kell felállítani. Törvény 
szerint, ha egy törvényes képviselő bármilyen előterjesztést benyújt, bármi legyen az, legyen akármilyen 
badarság, ha megállja jogilag a helyét, akkor köteles felvenni az előterjesztést. Köteles. Nem eldöntheti, köteles.  
 
Torzsa Sándor: A Média Nonprofit Kft. tevékenységéről és az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés 
lehetőségéről szóló tájékoztatót szeretnénk felvenni napirendre.  
 
Deutsch László: Szomorú kötelességemnek teszek eleget: figyelmeztetnem kell a Képviselő-testületet. 2004-
ban a VI. kerületben érdekes események történtek az Andrássy úti villák eladása ügyében. A komplett 
Kormánykoalíciót, aminek a tagjai az SZDSZ és az MSZP voltak, az akkori polgármestert és a jegyzőt az 
Ügyészség Bíróság elé állította. Ezek az emberek azóta se kerültek elő a közéletbe. Mit is akarok ebből kihozni? 
Önöknek felelősségteljes döntést kell hozniuk, ezért viszont felelősségre vonhatóak vagyunk. Emlékeztetném 
Árva Péter múltkori felszólalására, hogy a vezetés és a Képviselő-testület közé függöny ereszkedett. Ezt én 
információhiánynak hívom. A vezetésünkbe beleértve a mélyen tisztelt Jegyző Asszonyt is. Semmiféle 
információt nem kapunk, a kérdéseinkre sem, elzárkózik a vezetés. Így döntések részvételében nem igazán 
szeretnék részt venni. Egy Önkormányzatot két szégyen érhet: ha nincsen élő költségvetése és, ha bekövetkezik 
– sajnos egyre inkább úgy érzem érik a gyümölcse – a hatósági felügyelet.  
 
Jancsó Andrea: Napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
 
Szilágyi Zsolt: Napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
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Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék hozzászólni.  
 
Sajó Ákos: Napirend előtt szeretnék majd hozzászólni.  
 
Baranyi Krisztina: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 14.00 órakor adjuk át Ferencváros Humanitas 
díjait, illetve az elismerő okleveleket. A Képviselő-testület meghívást kapott erre a díjátadó ünnepségre. 13.30-kor 
a képviselő-testületi ülést berekesztjük, átmegyünk a díjátadó helyszínére. Ez egy 40 perces program és 15.00 
órakor fogjuk folytatni a képviselő-testületi ülést. Kérem, szavazzunk arról, hogy az összes napirenden szereplő 
tájékoztatót felvesszük napirendre.  
 
541/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 89/2021. sz. 
– „Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról” 
című, a 63/2021. sz. – „Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és 
rágcsálóírtással kapcsolatban” című - , 72/2021. sz. – „Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről” című 
– illetve a 90/2021. sz. – „Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés lehetőségéről” című - 
előterjesztéseket a napirendjére veszi. 
Határidő: 2021. november 11. 
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 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk Szilágyi Zsolt indítványával kapcsolatban, hogy egy magánbeszélgetés 
kapcsán állítson fel az Önkormányzat vizsgálóbizottságot, felvegyük-e napirendre.  
 
 
542/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 87/2021. sz. 
– „vizsgálóbizottság felállítása” című - előterjesztést a napirendjére veszi. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
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  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: A napirendben egy változás lesz még. A 13. napirendet, a 84/2021. sz. – „A Budapest IX., 
Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye” című előterjesztést zárt ülésen tárgyaljuk 
meg a 15. napirendi pont után fogjuk tárgyalni. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
543/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. 
(XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló) 

55/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

3./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez - Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. 
(X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló) 

54/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (egyfordulóban) 

68/2021., 68/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

 
5./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv 
módosításának megindításáról 

81/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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6./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” 
szabályozási terv módosításának megindításáról 

82/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Javaslat 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására 

70/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
8./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

83/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
9./ Javaslat ellátási szerződés módosítására 

74/2021., 74/2/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben végzett szakmai munkájáról  

71/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat „Fejlesztő programok, foglalkozások támogatására”, valamint „Világnapokhoz, ünnepekhez 
kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok támogatására” tárgyú pályázatok 
elbírálására 

80/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok részére 

69/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

13./ A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása 

85/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ FEV IX Zrt. igazgatósági tagcsere 

65/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő 
 

15./ Vizsgálóbizottság felállítása 
87/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

 
16./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység 
átadásáról 

89/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
17./ Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és rágcsálóírtással 
kapcsolatban 

63/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató 
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18./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről 
72/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető 

 
19./ Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés lehetőségéről  
 90/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
20./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 

84/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

76/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

75/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 

 
23./ Önkormányzati hatósági ügyek 

77/2021., 77/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: 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 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Jancsó Andrea: Két ügyben szeretnék felszólalni: szeretnék tájékoztatást kérni, hogy a fakataszter 
közbeszerzési eljárása, kiírása hogy áll? Az előző képviselő-testületi ülésen arról volt szó, hogy folyamatban van, 
de a mai napig nem került még kiírásra. Szeretnék erről egy tájékoztatást, hogy a folyamat hol állt meg és mi hol 
tudunk segíteni abban, hogy végre elinduljon ez a közbeszerzés? A másik a Soroksári út 84. számú ingatlanban 
a lépcsőház már most olyan állapotba került, hogy közvetlen életveszéllyel fenyeget. Szeretném kérni, hogy az 
illetékes, iroda, cég, bárki az haladéktalanul lépjen azzal kapcsolatban, hogy az életveszély megszűnjön.  
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Baranyi Krisztina: A fakataszterrel kapcsolatban írásos tájékoztatót fog kapni Képviselő Asszony és a 
Képviselő-testület. A Soroksári út 84. számmal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ott egy tűzeset történt, 
melynek az oltása során a tűzoltók jelentős és javítással helyrehozhatatlan károkat okoztak a lépcsőben, 
lépcsőházban. Utasítást adtam arra, hogy ez egy teljes újjáépítés legyen. A lépcsőt nem javítani fogjuk, hanem 
újjáépítjük. Ez a munka elkezdődött. Reményeim szerint rövid időn belül be is fog fejeződni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Ahhoz szeretnék hozzászólni, ami a napirend kapcsán lezajlott, a vizsgálóbizottság és 
annak felállításával kapcsolatosan. Ígérem, hogy a napirendnél nem fogok már nagyon hozzászólni, csak 
megszavazom. Az, hogy a Hivatal folyosóján, az épületen belül, több ember füle hallatára történik valami. A 
napirend megtárgyalásánál folytatom.  
 
Gyurákovics Andrea: Örömmel vettem volna a tájékoztatók között a parkolásról is egy tájékoztatót, hiszen látom 
körünkben Pataki Márton Vezérigazgató Urat. Már egy ideje fizetős a parkolás. Jó lett volna tudni, hogy hol 
tartunk most bevétel, kiadás oldalon. A költségvetés módosításánál látjuk, hogy a kiadási oldal emelkedik a 
módosításokkal. A folyosói hírekből, illetve utólagosan tájékoztatva lettünk arról, hogy közel 35 millió forintos 
bírság került kifizetésre szabálytalan közbeszerzési eljárások miatt. Ebben van parkolás, gyermekétkeztetés, 
maszkok beszerzése. Több összetevőből áll. A tegnapi bizottsági üléseken ezt már több képviselő is 
megemlítette. Ha Vezérigazgató Úr ott lett volna a bizottsági üléseken, akkor lehet még tájékoztatást is kapunk 
erre vonatkozóan. Ha bejön a parkolási tájékoztató, akkor szeretném majd megkérdezni Vezérigazgató Urat, 
hogy a 10 millió forintos parkolási bírságot bosszantónak nevezte, most azóta kaptunk egy 20 millió forintos 
bírságot gyermekétkeztetés szabálytalan közbeszereztetése miatt, azt nem tudom, hogy minek nevezné. A 
bírság mellett van egy 25 millió forintos keretszerződésre egy megsemmisített szerződésünk is, egy határozat a 
közbeszerzési bírságról. Súlyos összegek vannak. Ezekről jó lett volna, ha a Képviselő-testület időben 
tájékozódik. Mint, ahogy tapasztaltuk a pandémia ideje alatt, pl. a FEV IX. Zrt. javadalmazásáról a polgármester 
egy személyben döntött, hogy innentől kezdve nem a Képviselő-testület, hanem a FEV IX. Zrt. igazgatósága fog 
dönteni. Ennek folyományaként egyszemélyi döntés született arról, hogy a Vezérigazgató Úr remek munkáját 
másfél havi, tehát több millió forintos jutalomban részesítette az Önkormányzat képviselő-testületi hatáskört 
magához vonva a polgármester. Nem biztos, hogy ezt a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta volna.  
 
Baranyi Krisztina: Mint, ahogyan Martos Dániel, aki miatt 330 millió forintos bírságot kapott az Önkormányzat. 
Az ő jutalmazását sem egyhangúan támogatta a Képviselő-testület. Természetesen kérem Igazgató Urat, hogy 
az ebben évben lezajlott 16 közbeszerzés részleteiről készítsen egy írásbeli tájékoztatót. Amit Önök 
kifogásolnak, összesen két közbeszerzési ügyben volt probléma. A közétkeztetéssel kapcsolatban a Mészáros 
cégcsoport megtámadta azzal az indokkal a közbeszerzésünk eredményét, hogy nem jelenthette volna be a 
moslékszállítást a nyertes cég pótlólagosan, hanem már az eljárásban be kellett volna a moslékszállításra 
igénybe vett alvállalkozóját jelenteni, ezért kaptuk a 20 millió forintos bírságot. Röviden, előzetesen tájékoztatom 
erről a Képviselő-testületet, de kérem, hogy Igazgató Úr készítse el majd az ezzel kapcsolatos írásbeli 
tájékoztatót. Nem beszéltünk még a többi közbeszerzéses bírságról, amit az előző Képviselő-testület pl. a 
Ferencvárosi Újság kapcsán kapott. Ott soha sem írásbeli, sem szóbeli tájékoztatás nem volt. Ehhez képest több 
havi jutalmat kapott az intéző FEV IX. Zrt. teljes vezetői gárdája.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Szeretném kérni Jegyző Asszony segítségét abban, hogy a napirend előtti 
felszólalásokra nincsen válaszadási lehetőség korlátlanul, hiszen a mi hozzászólásaink korlátozva vannak. 
Szeretném kérni Jegyző Asszonyt, hogy erre hívja fel a levezető elnök figyelmét. Napirend előtti felszólalásoknál 
vagyunk. Ha napirendre kerül, akkor lehet szót kérnie mindenkinek és válaszolni. De az, hogy mi az 
időkorlátainkat betartva hozzászólásokat teszünk, más ezeket a szabályokat, rendelkezéseket nem tartja be. Ő 
pedig a saját maga politikai revansait próbálja megtenni, ez nem a képviselő-testületi ülés része.  
 
Szilágyi Zsolt: Még a nyári időszakban történt, mikor Polgármester Asszony nem volt jelen, mert a szabadságát 
töltötte, Reiner Roland és Jegyző Asszony volt jelen, nekik tudtam feltenni a kérdésemet. Jegyző Asszonynak 
nehezebb kérdést tettem fel, két nap alatt válaszolt is rá. Reiner Rolandnak egy nagyon egyszerű kérdést tettem 
fel, 15 napon belül kellett volna válaszolnia. Most már 90 nap is eltelt és még mindig nem sikerült. A kérdésem az 
lenne, hogy azért nem válaszolt, mert nem érdekli vagy azért, mert nem engedik? Ha nem engedik, akkor nem 
alkalmas arra, hogy alpolgármester legyen. Tudomásom szerint a hűbéres úr nem engedi. Mikor fog választ adni 
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a kérdésemre? Nem válaszolhat most, de teljesítse a kötelességét. 15 napon belül kellett volna választ adnia a 
kérdésemre, az már régen elmúlt. 
 
Zombory Miklós: Itt lakom már 70 éve, nagyon sok állampolgár felkeres a Belső-Ferencvárosban lévő káosz 
miatt. Amiket most elmondok, arra nem kérek választ. Ezek tények. Az illetékesek figyelmét szeretném felhívni. 
Az elmondottak telefonbeszélgetések, utcai találkozók: a Bakáts munkaterület vagy nem? Ha munkaterület, akkor 
állampolgár nem léphet be. Ha nem munkaterület, akkor szabálytalan. A hatalmas földgépek, teherautók között 
cikáznak a gyalogosok. Nincsen kijelölt útszakasz elválasztva korláttal, bármivel, ahol a gyalogos közlekedhet. 
Következő telefon: miért nem lehetett úgy megcsinálni a Bakáts teret, Bakáts utcát, hogy először az egyik felét a 
járdának, aztán a szembe levő járdát? Miért kellett egyszerre mind a két oldalt? Bukdácsolunk. Sokan még nem 
jönnek haza a Bakáts térre, lent vannak a nyaralóban, inkább egyéb fűtéssel oldják meg, minthogy itt 
bukdácsoljanak. Nem tudják még az élelmiszer beszerzést sem megoldani. Következő telefon: 1945-ben nem 
volt így feltúrva a Bakáts tér, Bakáts utca, mint most. Agonizáló autósok. Több, mint 100 autós van a Ráday utca 
Bakáts tér és a Boráros tér közötti szakaszon. 3 parkolóház van: a Goethe Intézet, a Ráday utca 52. garázs és 
beálló, illetve a Bakáts Center. Ez több, mint 100 autót jelent. Ezek közül sokan gépkocsival járnak dolgozni. 
Most az a veszély fenyegeti őket, hogy reggel kiáll, elmegy dolgozni és utána nem tud visszajönni, hiszen előbb-
utóbb fel lesz marva a Ráday utca és le lesz aszfaltozva. Nem az a gondja az állampolgároknak, hogy nem 
csináljuk. Csináljuk, de miért kellett a Ráday utca Boráros tér Bakáts tér szakaszába belekezdeni? Sem a Bakáts 
tér felöl, sem a Tompa utca felől sincsen egy második útvonal.  
 
Sajó Ákos: Mindenki ismeri a 181-es és a 281-es busz végállomását az Aszódi telepen, ezzel kapcsolatban 
lenne egy-két gondolatom. Régi problémája a telepen lakóknak, hogy a buszvégállomás a lakókörnyezet kellős 
közepén, kertes házak között működik. Az előző vezetéssel elindítottunk egy gondolatot, hogy ne ott legyen a 
végállomás, hanem a Gyáli úti vasúti sorompónál. Ebből a vezetésváltás miatt nem lett semmi. Felvettük a 
kapcsolatot a BKK-val, már terveket is dolgoztunk ki. A MÁV-val is tárgyalásban voltunk. Az ott lakóknak 
probléma, hogy az onnan elindulóknak jegyet kell újra venniük a végállomáson. Hátrányos helyzetben vannak és 
a buszsofőrön múlik, hogy nem ellenőrzi az új jegyváltást. Kétféle problémát is meg tudnánk oldani. A BKK 
felmért mindent és jónak találta az elgondolt területet. Úgy tudom, hogy a MÁV is leülne tárgyalni az 
Önkormányzattal és a BKK is újra. Van esélye, hogy ott esetleg egy új végállomás jöjjön létre. 
 
Reiner Roland: Én is úgy tudom, hogy itt tartanak a tárgyalások. Azzal a javaslattal élnék, hogy – ezt már 
korábban is mondtam – miután a BKK részéről a szándék megvan, de jelezték, hogy az átépítés anyagi 
költségeit nem tudják vállalni, ezért azt kérem Képviselő Úrtól, hogy a Részönkormányzat ülésén legyen erről egy 
formális döntés és a jövő évi költségvetésbe be tudjuk tervezni és a képviselők tudnak dönteni arról, hogy 
vállalják-e ennek a költségét.  
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): Előttem és mindenki előtt van egy 86/2021-es számú előterjesztés a szociális 
rendeletünk módosításáról a közétkeztetéssel kapcsolatban. A tegnapi napon is előttünk volt a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság ülésén, tárgyaltuk is. Most szó sem volt róla, hogy felvesszük napirendre. Miért van ez 
előttünk, ha nem akarunk róla tárgyalni?  
 
Baranyi Krisztina: Az előterjesztés a törvényes határidőn kívül, később érkezett be, ezért nem tudja most a 
Képviselő-testület tárgyalni. A bizottságok megtárgyalták, pont azért, mert az esedékes november 25-én 
megtartandó közmeghallgatás előtt egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen fogjuk tárgyalni.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina: Ehhez érkezett egy kiegészítés, ami a Ráday utcai bölcsőde felújításáról szól. Sajnos 
egyetlenegy ajánlat sem fért bele abba az összegbe, amelyről korában döntés született a felújítás kapcsán, ezért 
plusz forrást szükséges biztosítania az Önkormányzatnak, hogy a kívánt műszaki tartalommal, a kívánt 
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minőségben ez a felújítás és kapacitásbővítés megtörténhessen. Ezzel a kiegészítéssel tárgyaljuk most a 
költségvetés módosítását.  
 
Torzsa Sándor: A tegnapi bizottsági vitákban kiderült és szeretném kérni Polgármester Asszonytól, a 
városvezetéstől, hogy ne legyen gyakorlat, hogy csak a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság kapta meg a 9 havi 
jelentést, hogy hogyan állnak a költségvetési számok, csak ez a bizottság foglalkozott ezzel. Az eddigi években 
az összes bizottság és a Képviselő-testület is megkapta a havi költségvetési számokat. Szeretném kérni, hogy ez 
kerüljön kiküldésre és a decemberi képviselő-testületi ülésen tájékoztatóként szerepeljen ez. Ebben fontos 
számokat lehet látni. Ez a mostani egy technikai jellegű költségvetés módosítás. Azok a célok, melyek ebből 
kiolvashatóak, azok támogatható, valid célok. Örülünk annak, hogy a bölcsőde konyha felújítása el fog tudni 
kezdődni, illetve, hogy folytatódik a bérlakás megújítási program egy nagyobb összeggel. Hangsúlyosan nem a 
városvezetés felelőssége vagy hibája ez, de ebből a költségvetésből szomorú trendek is kiolvashatóak a 
következő év prognózisára. Izzasztó munka lesz a következő év költségvetését összehozni.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr is biztosan értesült róla, illetve mindenki más is, jövőre is a fő bevételi forrásunk 
50%-át kapjuk meg, ezzel tudunk majd gazdálkodni. A fő célokat kell szem előtt tartani.  
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
támogatásra javasolja.  
 
Takács Krisztián: Szeretnék Torzsa Sándor képviselőhöz csatlakozni abban, hogy szeretnénk kérni a következő 
képviselő-testületi és bizottsági ülésre is tájékoztatóként a 1-9. havi tárgyadatokat a költségvetést illetően. A 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta előterjesztést és elfogadásra javasolja azt.  
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, támogatásra javasolja azt. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra az előterjesztést. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság is tárgyalta és elfogadta az előterjesztést. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és 
támogatta. 
 
Kállay Gáborné: A módosítással kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy a támogatói okirat a bölcsőde 
konyhai felújításával kapcsolatosan 2019. szeptemberében készült el. A támogatási összeget a 
Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósította a 40 millió forintos összeget. 
Ehhez képest eltelt több, mint két év és még mindig nem történt meg a felújítás. A költségekhez 30 millió forintot 
kell hozzátennünk ahhoz, hogy elkészüljön a felújítás. Ugyanez megtörtént a Bakáts tér felújításával 
kapcsolatosan, ahol szintén kb. 60%-kal emelkedtek a költségek. Kísértetiesen emlékeztet a Lánchíddal 
kapcsolatos fővárosi bénázásra is. Szeretném jelezni, hogy jó lenne, ha az Önkormányzat flottabbul intézné a 
felújításokat.  
 
Baranyi Krisztina: A Bakáts tér felújítása a pótmunkák összegével emelkedett, melyek az eredeti tervekben nem 
voltak benne. Ajánlom figyelmébe az ezzel kapcsolatos tájékoztatókat. Nemhogy 60%-kal, de gyakorlatilag 
minimális emelkedéssel a 2016-os becsült költségekhez. 2019. végén kerültünk a városvezetésbe, már 2020. 
elején a pandémiás helyzet közepén elkezdtük a munkát, ajánlatokat kértünk be a felújításra, ez többször 
ismétlődött, mert egyszerűen nem jött olyan ajánlat, ami belefért volna abba az összegbe, melyet a 
belügyminisztériumi támogatás és a már eldöntött saját erő fedezett volna.  
 
Hidasi Gyula: Jegyző Asszony és a városvezetés figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a költségvetésben van 
a Pöttyös utcai metrófelszín rendezésére összeg. Szeretném kérni, hogy az Ecseri úti metrófelszínre is legyen 
egy külön sor erre a felújításra. Kb. 1 hónapon belül elkészül a liftek felújítása. A mostani munkák már a végéhez 
közelednek. Szeretnénk látni a Pöttyös utcai metrónál is, hogy a pavilonok elhelyezése és az egyéb munkálatok 
hogyan állnak. Szeretném kérni, hogy minél gyorsabban készüljenek el ezek a tervek, hogy minél gyorsabban 
tudjunk róla dönteni.  
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Gyurákovics Andrea: Alpolgármester Úrhoz fordulok: a tegnapi bizottsági üléseken Ön volt jelen és tudtunk 
érdemben tárgyalni. Felkerült a napirendi pontok közé egy tájékoztató a részvételi költségvetésről. A Gazdasági 
és Közbeszerzési Bizottság ülésén a képviselők is jelezték, hogy ez a sor, amire a részvételi költségvetés 
összege kerülne elköltésre, ez egy teljesen másik sor megnevezéssel van. Azt a magyarázatot kaptuk, hogy 
tulajdonképpen erre gondoltak. A kérdés az, hogy amikor egy költségvetés tervezéséről van szó és közben 
kapunk egy ilyen tájékoztatót, amiről nem dönt a Képviselő-testület, hiszen tájékoztató formájában került elénk, 
ebből valamikor lesz-e előterjesztés, hogy a képviselők erről szavazni tudjanak vagy kész tényeket kapunk ezzel 
kapcsolatban? 
 
Reiner Roland: A felmerült kérdésekkel kapcsolatban: a 9 havi jelentést akár a következő ülésre, a következő 
időszakban behozzuk. Évek óta nem gyakorlat az, hogy a Képviselő-testület elé vagy a bizottság elé behozzuk, 
van rá lehetőség, hogy a bizottság tárgyaljon olyan napirendet, ami nem az övé. A Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság nem tárgyalta érdemben. Lehet, hogy érdemesebb bevinni olyan bizottságokhoz, akik ezt érdemben 
megtárgyalják. A bölcsőde felújítással kapcsolatban, amiről a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén is 
beszéltünk, hogy a csúszás jelentős oka az a pandémiás helyzet. Márciustól az őszig tartó időszakban 
folyamatos bizonytalanság volt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán a bölcsődékkel mi legyen a helyzet. Volt, 
amikor kötelezően be kellett zárni. Volt amikor nyitva kellett tartani. Ebben a helyzetben egy ilyen felújítás 
elindításának az időzítését is nehéz volt megoldani, a késlekedésnek ez volt az egyik oka. A Pöttyös utcai és az 
Ecseri úti metrófelszín felújításával kapcsolatban: az Ecseri útnak lesz újra külön sora. A főváros időközben 
döntött a 150 millió forintos támogatásról, ami nyár közepén, végén volt a Képviselő-testület előtt, amikor is 
visszaadtuk az egyik támogatást, hogy a Bakáts térre bevonhassuk ezt a 150 millió forintot. Ezt megkaptuk. Ez 
azt jelenti, hogy ezt az összeget rögtön rá lehet tenni a sorra. Ha a támogatási szerződést megkötjük, már lehet, 
hogy a decemberi költségvetés módosításba bejöhet, ha nem, akkor az év elején. Mind a két munkánál azon 
vagyunk, hogy tudjon működni. Ami Gyurákovics Andrea kérdését illeti a részvételi költségvetéssel, közösségi 
tervezéssel kapcsolatban: ez egy olyan sor, amit a költségvetés nem köt bizottsághoz. Ennek a felhasználását a 
költségvetési rendelet értelmében a Hivatal el tudja látni. Ha az a kérdés, hogy vissza kell-e jönnie, akkor nem 
kell visszajönnie. Az előterjesztői szándék láthatóan az volt, hogy ezt a Képviselő-testület és a bizottságok 
megismerjék, amennyiben ez a szándék megmarad, akkor ez tájékoztató anyagként vissza tud jönni. Abban az 
értelemben nem tud határozati javaslat lenni, nincsen a bizottságoknak, Képviselő- testületnek ilyen szempontból 
feladata. Természetesen a Képviselő-testület, mint a legfőbb döntéshozó szerv mindent magához ragadhat, meg 
tudja teremteni ezt a lehetőséget. De alapvetően ez a sor olyan, mint 20-30 másik olyan sor, amit nem bizottság 
koordinál, hanem a Hivatal tud elkölteni.  
 
Baranyi Krisztina: A tegnap elhangzott tájékoztató a főváros és a K-Monitor szoros együttműködésében készült. 
Ez az anyag, nem a Hivatal, nem a városvezetés fejéből pattant ki, hanem azokkal együttműködve és együtt 
dolgozva, akik ezt kitalálták és csinálják is.  
 
Mezey István: Ha most a bizalmat próbálta felkelteni ezzel a mondatával, akkor jelzem, hogy nem mindenkinél 
keltette fel a bizalmat Polgármester Asszony. Szeretném jelezni, hogy a bizottság tett egy szándéknyilatkozatot a 
tájékoztató anyaggal kapcsolatban. Elnök Úr ezt nem ismertette. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem 
támogatja ezt a fajta közösségi tervezést, amit előadtak erre a sorra. Ezt kérem vegyék figyelembe a további 
tervezésben.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen figyelembe fogjuk venni, hogy egy bizottság nem támogatta, az összes többi 
igen. De ettől függetlenül ide kerülhet akár a Képviselő-testület elé is és el lehet dönteni, hogy milyen típusú 
legyen ez az anyag.  
 
Takács Krisztián: Képviselő Úrnak igaza van abban, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem 
támogatta a részvételi költségvetés ezen formáját. Ha tényleg igaz, hogy a főváros és K-Monitor segítkezett a 
projekt létrejöttében, akkor is látszott, már csak az aggályok számát illetően is, hogy ez a projekt még eléggé 
gyerekcipőben halad. Felmerült az is, hogy rendeljük bizottság alá ezen sor elköltését. Nagyon remélem azt, 
hogy azok, akik ezt a projektet viszik, Alpolgármester Asszony és aki az ő képviseletében volt tegnap a bizottsági 
ülésen, ezeket az aggályokat a projekt későbbi élete során figyelembe veszik és addig nem lesz életbe léptetve, 
amíg ezek a problémák nem lesznek orvosolva, amire a bizottság tagjai felhívták a figyelmet.  
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Baranyi Krisztina: Azt gondolom, hogy amivel Alpolgármester Asszony bizottság elé hozta ezt az anyagot, az az 
ő maximális együttműködési szándékát jelzi. Gondolom, hogy a képviselő javaslatának semmilyen akadálya 
nincsen.  
 
Gyurákovics Andrea: Elnézést kérek, hogy nem a képviselő-testületi ülés elején mondtam: engedjék meg 
képviselőtársaim, hogy mielőbbi gyógyulást kívánjnk neki, magunk és a képviselőtársaim nevében. Elnézést 
kérek, hogy nem az elején mondtam ezt el. Várjuk vissza őt a képviselő-testületi ülésekre.  
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm szépen.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 73/2021., 73/3/2021. számú előterjesztések 
határozati javaslatáról. 
 
544/2021. (XI.11.) 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. november 11. 
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 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról az 73/2021., 73/3/2021. számú előterjesztések 
alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 5 tartózkodás 
mellett megalkotja 34/2021. (XI.16.) 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 
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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  tartózkodott 
 
2./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló) 

55/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról az 55/2/2021. számú 
előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 5 nem mellett 
megalkotja 35/2021. (XI.16.) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelete 
módosításáról. 
 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
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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3./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez - Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló) 

54/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
Zombory Miklós: Ez a rendeletmódosítás mindannyiunk munkáját könnyíti, nehezíti. Mindenki döntse el, hogy 
szeretne-e este 21.00 és 22.00 óráig itt lenni vagy nem. Régen volt egy táncdal, ismét elmondom: 8 óra munka, 8 
óra pihenés. A szívügyem mindig a Hivatal volt. Amennyiben megszavazásra kerül a módosítás a hivatali 
dolgozóknak mind a két nap munkaidejében lenne. Volt egy ilyen bizottsági kérdés, hogy milyen többletet jelent. 
Semmilyen többletet nem jelent. Hiszen, ha két napba fér bele, akkor is a Hivatal munkaidejébe beleférne a 
csütörtöki és a pénteki nap is. Az 1. számú melléklet a régi, amit gyakorlatilag a Képviselő-testület megszavazott 
és a kifüggesztéssel is egyetértett. Az adódott kérdéseket megpróbáltam az ésszerűség határain belül befogadni. 
Ismét felhívnám a képviselő-testületi ülés elnökének figyelmét, hogyha betartja a szabályokat, amikor gong 
megszólal, egyszer, kétszer, az előző ülésen volt, hogy ötször is megszólalt és még mindig engedte beszélni az 
illetőt. Ha kicsit visszafogunk az ésszerűség határain belül, nem korlátozva, hiszen másnap lehet folytatni, akkor 
előbb-utóbb reális időben tudnánk végezni. Ismét el kell mondjam, mert nem bírom kihagyni, hogy 
pedagógusként nem értek azzal egyet, hogy 6-7-8 óra után még folytatjuk, amikor már igazából nem vagyunk 
teljesen képben, nem úgy, mint a délelőtti órákban.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 
nem támogatja az előterjesztést.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta előterjesztést és nem javasolja 
elfogadásra azt.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és nem támogatja az 
előterjesztést.  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra az előterjesztést. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és 
támogatta azt. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
támogatásra javasolja.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Módosító javaslatot szeretnék benyújtani az előterjesztéshez. Kiegészítve egy új 2.§-sal és 
azzal, hogy a hatályba léptető jelenlegi 2.§ számozása az 3.§-ra változna. A módosítást a ma reggeli események 
indokolták. Szövegszerűen így hangozna: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
13.§ (6) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a javasolt napirendek közé fel kell venni: 
azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását bizottság, frakció vagy bármely képviselő indítványozta.” 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, támogatásra javasolja azt. 
 
Hidasi Gyula: Az lenne a javaslatom, hogy a képviselő-testületi ülések hossza 8 óra tiszta munkaóra legyen. A 
szüneteket ne számoljuk bele. Így valószínű, hogy az egy napba is bele tudna férni. Szeretném megkérni 
Deutsch Lászlót, a legaktívabb képviselőtársunkat, hogy ő el tudná-e képzelni azt, hogy 8 órába el tudná-e 
végezni a munkát? 
 
Zombory Miklós: Dr. Mátyás Ferenc és Hidasi Gyula módosító javaslatáról kérem, külön szavazzunk.  
 
Árva Péter: Nehéz a jogszabályalkotás szövege. Egy dolog van, ami fontos hiba a végleges verzióban. A szöveg 
utolsó sora így szól: „Az ülésen nem tárgyalt napirendi javaslatokat kötelezően fel kell venni a következő rendes 
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ülés napirendjére.” Négyféle képviselő-testületi ülést tudunk tartani, ebből a rendes az egyik. Törölném a 
felolvasott szövegből a rendes szót. Ha menet közben van egy rendkívüli ülés, akkor értelemszerűen ott kellene 
folytatni minél előbbi időpontban. Remélem az előterjesztő, hogy a „rendes” szó törlését elfogadja. Kérdezem 
Aljegyző Urat, hogy ez így koherens-e? 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Ejnye-ejnye Asszonyom. Úgy vettem észre, hogy elhangzott egy képviselő 
részéről ügyrendi javaslat. Az SZMSZ előírja, hogy erről szavazást kell tartani, nem pedig végiginterjúvolni az 
egész csapatot. Jegyző Asszony nem hallom a szavát. Igaz, most swing üzemmódba kapcsolta magát. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Szeretném felhívni Képviselő Úr figyelmét, hogy Dr. Mátyás Ferencnek módosító 
indítványa volt és nem pedig ügyrendi javaslata.  
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Árva Péter módosítóját befogadom, már csak azért is, mert Aljegyző Úr is 
helyeselte. 
 
Baranyi Krisztina: A másik két módosító javaslattal kapcsolatban az aljegyzőknek vagy Aljegyző Asszonynak 
hozzáfűznivalója van-e?  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A törvényességért való felelősség kapcsán nem szeretnék pedellusként feltűnni és 
nyílván aljegyző társaimat is kellemetlenül érintette ez. A képviselői jogokat illetően a legkevesebb korlátozási 
szándék van bennünk. Ugyanakkor az SZMSZ rendeletmódosításhoz most a képviselő-testületi ülésen javasolt 
további módosítás között érzek ellentmondást. Jelenleg is arról van szó, hogy a képviselő-testületi ülések 
időtartama kiszámíthatatlan sok okból kifolyólag és nem biztos, hogy minden esetben a napirenden lévő 
előterjesztések indokolják ezt. A képviselő-testületi ülések időtartamát jelentősen rövidítené – ez a saját, a Hivatal 
kritikája – hogyha az anyagok jobban előkészítettek lennének. Önök is tapasztalják, hogy a jelenlegi SZMSZ 
szerint az anyagok kiküldése előtt megérkező jelentős számú képviselői indítvány a szervezett munkát rossz 
irányba befolyásolja. Már sokszor felmerült, hogy melyek azok az előterjesztések, amelyeknek napirendi 
javaslatként a meghívóban szerepelnie kell. Nincsen korlátozva a képviselői jogosítvány, mert a bizottság vagy 
frakció indítványozza bármely előterjesztést. Ez azt jelenti, hogy szükséges lenne a képviselőknek egy bizottsági 
megkeresés. Valahol az előterjesztéseknél rögzíti is az SZMSZ, hogy az előterjesztő az, aki a bizottságokat 
megkeresi. Ha ezt az időkorlátot bevezeti a Képviselő-testület, majd szabad utat nyit minden képviselői indítvány, 
kifejezetten indítványt mondok és nem az előterjesztésnek megfelelő beadványokat illetően, akkor ez a két hatás 
rettenetesen ellentétesen és rossz irányba fogja vinni a képviselő-testületi munkát. Kérem, hogy ezt fontolják 
meg. Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságnak lenne kérdés, hogy hogyan lehet ezt a rendszeresen 
felmerülő problémát mindenki számára, egyértelműen megnyugtatóan rendezni. Tartok tőle, hogy a mostani 
beszúrás nem ebbe az irányba fog hatni, hogy így legyen.  
 
Deutsch László: Hallgatva a mélyen tisztelt Jegyző Asszony dadogó, enyhén zavaros válaszát, engedje meg, 
hogy a jó irányt vagy a rossz irányt a Képviselő-testület döntse el, ne Ön. Ha véletlenül valamit rosszul csinálunk, 
majd a Kormányhivatal jelez. Remélem Asszonyom ezt egyszer és mindenkorra memorizálta.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Őszintén nem érzem ezt a részt annyira problematikusnak. Nézem az Mötv-ét, ahol nem 
szerepel, hogy frakcióhoz vagy bizottsághoz kötjük a képviselő alapjogát, ami az előterjesztések benyújtását illeti, 
ez jelentősen korlátoz egy alapjogot. Ha van egy olyan előterjesztés, ami nem kerül be, pl. most nekem is volt 
egy olyan, hogy megbeszéltük, még dolgozunk rajta és, ha sikerül valamit elérni vele kapcsolatban, akkor bejön a  
következő képviselő-testületi ülésre. Ezek működőképes dolgok lennének. Ha olyan előterjesztés érkezik be, ami 
nettó bolondság vagy komoly törvényességi észrevétel van hozzá, akkor még mindig meg lehet csinálni, hogy a 
képviselő-testületi ülés napirendjén, hogy nem vesszük napirendre vagy levesszük napirendről az adott kérdés 
tárgyalását. Viszont ezzel a módosítással, az olyan nonszensz esetek elkerülhetőek, mint az, hogy Polgármester 
Asszony döntött arról, hogy Szilágyi Zsolt javaslata nem kerülhet napirendre, még pedig úgy, – beszéltem 
képviselőtársammal – hogy ő akkor szerzett tudomást erről, amikor megnézte, hogy milyen napirendi pontok 
kerültek kiküldésre. Neki előre semmilyen formában nem jelezte Polgármester Asszony, hogy az ő előterjesztése 
nem lesz rajta a képviselő-testületi ülés napirendjén. Ez elég nagy probléma. Az e fajta autokrata 
megmozdulásokat ki kellene iktani a Képviselő-testület működéséből.  
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Baranyi Krisztina: Lehet autokrata megnyilvánulásnak tartani azt, hogy egy polgármester milyen típusú 
előterjesztéseket vesz napirendre egy képviselő-testületi ülésen. Azt gondolom, hogy ez nem az én 
szemléletmódom, hanem több dolognak meg kéne felelni, pl. annak, hogy önkormányzati ügyet tárgyaljon a 
Képviselő-testület. Olyan közügyet, ami érinti az itt élők életét. Ettől függetlenül olyan előterjesztést tárgyaljon, 
ami megfelel a jogi kritériumoknak. Még van jó pár olyan kritérium, ami alapján a polgármester eldönti, hogy mit 
bocsájt napirendre és mit nem. Ez nem az én kényem, kedvem. Én nem csinálok bohócot ebből a Képviselő-
testületből. A képviselői indítványok szabadjára engedésével valóban előfordulhat, hogy nem közügyeket 
tárgyalunk. A közpénz, a mi időnk, a Képviselő-testület munkája nem közügyek megtárgyalására irányul. E felé 
mutatnak azok az előterjesztések, melyeket eddig nem vettem napirendre.  
 
Szilágyi Zsolt: Nem erről az ügyről beszélünk. De nem ez az első. Tavaly augusztusban Takács Zoltán 
előterjesztését sem fogadta be és még sorolhatnám. Helyi ügyről volt szó. Úgy döntött, hogy az nem fontos. Ön 
döntött egy személyben. Emlékszik is arra az időszakra, amikor együtt itt ültünk a padsorokba, amikor még Dr. 
Bácskai János ült az Ön helyén: nem volt olyan előterjesztésünk, amit ne vett volna napirendre. Az egy másik 
dolog, hogy ha belenyúltunk valami méhkasba, akkor a kijelölt személy felállt, megnyomta a gombot és azt 
mondta vegyük le napirendről, és mivel többségben voltak, levették. De legalább eljutott odáig, hogy a Képviselő-
testület tudott róla dönteni. Most odáig se jut el, pedig állítólag egy oldalon állunk. Állítólag. De nem úgy tűnik, 
hogy egy oldalon állunk, mert ezen oldalból több képviselő beadott már olyan előterjesztést, ami közügy, helyi 
ügy, csak Ön úgy gondolta, hogy ez nem fontos.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Arra, amit Polgármester Asszony mondott, arra van egy régi mondás, hogy a vélemény 
olyan, mint a .. , nem folytatnám. Tavaly nem vette napirendre Csóti Zsombor testvérvárosos előterjesztését, az 
helyi és közügy. Ő sem kapott semmilyen értesítést Öntől, hogy miért nem kerül napirendre. A vizsgálóbizottság 
felállításával kapcsolatban úgy érzem, hogy a közbeszéd tisztasága egy olyan fontos érdek, és az, hogy ilyen 
esetek ne fordulhassanak elő, ha ez valóban megtörtént egy képviselő-testületi ülés munkája során, hogy ez 
igenis helyi közügynek minősülhet. Bízzunk már abban, hogy nem imbecillis emberek ülnek a Képviselő-
testületben. Ha olyan javaslat érkezik, ami nevetséges lenne, pl. hogy vásároljunk egy kentaurt vagy unikornist, 
mert, hogy az milyen szép állat, akkor ezt a Képviselő-testület bölcsességével le fogja venni a napirendről és 
nem fogja hagyni, hogy nevetségessé tegyük a Képviselő-testület működését és ülését.  
 
Baranyi Krisztina: Felvettük napirendre ezt az előterjesztést, ott is gondolom harmadszor is ugyanezek el 
fognak hangozni. Felhívnám figyelmét a saját szavaira: közbeszéd Képviselő-testület munkája során. Egyik sem 
történt meg ebben az esetben. Nyilvános folyosói beszélgetés volt, ezért nem ítéltem közügynek ezt az ügyet. Ez 
egy folyosói magánbeszélgetés volt. Napirenden van, tárgyalni fogjuk a vizsgálóbizottság felállítását. Ami Csóti 
Zsombor javaslatáról szólt, Képviselő Úrral többször, hosszan megbeszéltük annak az előterjesztésnek a 
részleteit, mit kellene azzal tenni. Ha valamiről nem tud, akkor ne állítsa azt, hogy az nem igaz.  
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Úgy látom, hogy a vita egyáltalán nem a napirendi pontról szól, szeretném 
indítványozni, hogy zárjuk le a vitát és szavazzunk. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a napirendi pont lezárásáról. 
 
545/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 54/2/2021. 
sz. - „Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez - Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. 
(X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló) című - előterjesztés tárgyalását lezárja. 
Határidő: 2021. november 11.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
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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  tartózkodott 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  nem 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Nekem is volt egy módosító javaslatom a tiszta 8 órás munkaidőről, erről is történjen 
majd szavazás.  
 
Baranyi Krisztina: Nem felejtettem el.  
 
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Szilágyi Zsolt: Jogi szakvéleményt szeretnék kérni Jegyző Asszonytól az elhangzottakról, az előterjesztések 
beadásról, hogy amit mi állítunk az jogos vagy nem? Ha a képviselők közül bárki benyújt egy javaslatot, akkor 
köteles-e a polgármester napirendre venni? 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A képviselő-testületi ülést a polgármester hívja össze és ő tesz javaslatot a napirendre. 
Az SZMSZ meghatározza, hogy melyek ezek a pontok: elsődlegesen a munkaterv, másodlagosan a jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelő. Ha a Képviselő-testület most így fog szavazni, akkor nyilvánvalóan az egyéni 
képviselői indítványok is ilyen formában, tehát nem csak a frakciók és bizottságok által támogatott, hanem az 
egyéni képviselői indítványok is, de meg kell felelni az előterjesztés formai, tartalmi követelményeinek. A félre- 
értés abban van, hogyha az SZMSZ-beli paragrafus változtatása megtörténik, az nem változtat azon, hogy az 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a 15.§-ban meghatározott szempontokat. 
 
Deutsch László: Az előző témához szólnék hozzá: megkérném a Polgármester Asszonyt, hogy ne jogászkodjon, 
mint, annyi máshoz, ehhez sem ért. A mocsokról, akkor is le kell rántani a leplet, ha Öntől indul. 
 
Baranyi Krisztina: Most majdnem elmondtam Képviselő Úr, hogy mit gondolok a mocsokról és, hogy honnan 
indul, de ezt egy másik alkalomra tartogatom inkább. Így is eléggé elhúzódott a napirend tárgyalása. Két 
módosítóról kell szavaznunk. Az egyik Hidasi Gyula javaslata, hogy 8 tiszta munkaóra legyen az egy napi 
képviselő-testületi ülés időtartama. A javaslatban szereplő 5+1 órával szemben, tehát 7+1 óra szünetek nélkül. 
Módosító indítványt nyújtott be Dr. Mátyás Ferenc is, megkérem ismételje meg.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szövegszerűen így hangozna a módosító javaslatom: „Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. 
(X.11.) önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a javasolt 
napirendek közé fel kell venni: azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását bizottság, frakció vagy 
bármely képviselő indítványozta.” 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy valamennyi előterjesztés bizottsági 
előkészítést igényel. A következő képviselő-testületi ülések úgy fognak zajlani, hogy lesz egy kiküldött meghívó-
tervezet, aminek az előterjesztéseit, a megszavazáskor le kell venni. Az előterjesztések bizottsági előkészítést 
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igényelnek. Amikor a meghívó-tervezet elkészül, akkor a két nappal a meghívó kiküldése előtt beküldött 
előterjesztések vonatkozásában ez még nem garantálható.  
 
Baranyi Krisztina: Az elhangzottak figyelembevételével kérem, szavazzunk Dr. Mátyás Ferenc módosító 
javaslatáról. 
 
546/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdés c.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, a javasolt napirendek közé fel kell venni: azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását 
bizottság, frakció vagy bármely képviselő indítványozta. 
Határidő: 2021. november 11.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
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 
Zombory Miklós  igen 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk Hidasi Gyula módosító javaslatáról. 
 
547/2021. (XI.11.) 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 Képviselő-
testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális napi időtartama 8 óra, amelybe nem számít bele a szünetek 
időtartama.” 

(9 igen, 8 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 
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Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott 
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Árva Péter (ÜGYREND): Úgy értelmezem, hogy ez egy rendeletmódosítás, tehát ehhez is minősített többség 
kell. Szeretném, hogyha bólintanának, ha így van. Rendben van, köszönöm. Tehát minden rendben van az ülés 
vezetésével. 
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról az 54/2/2021. számú 
előterjesztés alapján. 9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás mellett a Képviselő-testület nem alkotta meg a rendeletet.  
 
4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (egyfordulóban) 

68/2021., 68/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

 
Jancsó Andrea képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Torzsa Sándor javaslatához benyújtottam egy módosító indítványt, ami arról szól, hogy a 
rendelet hatályba lépését azt az előterjesztő javaslatához képest 2023. január 1-től, tekintettel arra, hogy a 
Parlament megszavazta az újabb díjemelés tiltását a 2022. évre is. Hasonlóan a 2021. évhez, ebben az évben 
sem fogunk tudni emelni semmilyen díjat. 2022. január 1-től a kormányrendelet szerint már nem lehet díjat 
emelni, ezért a hatálybalépést a módosító javaslatom eltolná 2023. január 1-re.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta előterjesztést, a beérkezett 68/2/2021. 
számú módosító javaslatot nem fogadta el, de az eredeti előterjesztést javasolta elfogadásra. 
 
Torzsa Sándor: Előterjesztőként kértem szót. Polgármester Asszony javaslatát nem tudom befogadni, az oka 
pont az, ami miatt az előterjesztésem megszületett. Azt a gazdasági környezetet, gazdasági helyzetet, ami lesz 
2023. január 1-vel, azt most előre nem lehet látni. Azt sem tudta látni Polgármester Asszony előre, amikor ezt a 
rendeletet elfogadta. Amikor elfogadta, akkor 340 forintba került 1 liter benzin, most pedig 500-600 forintba kerül, 
kúszik felfelé a benzin ára. Nem lehet azt tudni, hogy mi lesz 2023. január 1-vel. Lehet, hogy 250 forint lesz vagy 
1200 forint lesz 1 liter benzin. Jelezni szeretném, hogy Polgármester Asszony javaslata indokolt. Az, hogy a 
különböző díjak az elmúlt 20 évben elinflálódtak és szükséges ezek a valamilyen mértékű korrekciója, ebben 
nincsen vita köztünk. Arra kérem a városvezetést, hogy 2022. szeptemberében térjünk vissza erre képviselő-
testületi ülés keretében, hogy ezt milyen mértékben, milyen módon kezeljük ezt a problémát. Nyitottság van a 
részünkről ebben a történetben, de akkor már közelebb vagyunk ahhoz a gazdasági környezethez, amilyen 
helyzetben meg kell hozni a döntéseinket.  
 
Baranyi Krisztina: Alapvetően a mondandója utolsó részében megfogalmazottakkal egyetértek. Azt viszont, 
hogy mi úgy határozunk meg ügyintézési, adminisztratív díjakat, – a jelenlegi 2000 forint már nem fedezi azt sem, 
amibe a lakossági engedélyek kiállítása kerül – hogy azokat a benzinár mozgásához kössük, mert ezzel 
indokolta, ezt nem látom helyesnek. Most emelték az autópálya díjakat inflációval, jó sok olyat is, ami a 
járvánnyal kapcsolatos gazdaságpolitikai lépések közé nem férnek be. Ezeket simán megemelte a Kormány is. 
Ezt a logikát nem látom, de értem Képviselő Úr törekvését arra vonatkozóan, hogy nem szeretné, hogy ez 
hatályba lépjen. Ez nyilván a választások előtt nem fog hatályba lépni, hiszen erről a Kormány gondoskodott. 
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Árva Péter: Zöld politikusként muszáj néhány dolgot az egész témával kapcsolatban elmondani. Az, hogy 
hogyan emelkedik a benzinár, az egy nagyon álságos szöveg. Amikor a parkolást bevezették, akkor a 2000 
forintért lehetett venni 20 liter benzint, most pedig 3 liter benzin. Ez pont amellett érv, hogy megemeljük ezt a 
díjat, hiszen minden drágul, van infláció. A fizetős parkolást rendszerszinten nem pénzbevételi forrásnak 
tekintem, hanem egy olyan szabályozónak, ami azt próbálja szabályozni, hogy egy adott területen hányan 
parkolnak. Attól, hogy ehhez a témához nem nyúlunk évek óta, azt érjük el, hogy ez a probléma, hogy egyre több 
autó van, tovább fog romlani. Nem lesz több parkolóhely, viszont az elmúlt 10 évben 20%-kal nőttek a 
Ferencvárosban súlyadót fizetők száma. Azt az üzenetet közvetítjük a lakosságnak, hogy állampolgári joga a 
háza előtt parkolni és ezt ingyen, jelképes összegért megteheti. Szimpatikus dolog ingyen osztani dolgokat, csak 
be kell látni, hogy nincsen elég parkolóhelyünk. Nem építettünk parkolóházakat és valószínűleg nem is fogunk 
soha, mert nincsen erre költségünk. Ha ebből indulunk ki, akkor kutya kötelességünk azt az üzenetet közvetíteni 
a lakosság felé, hogy az ingyenes parkolásnak az európai nagyvárosokban, a belvárosban lejárt. Külvárosok, 
faluhelyen, kisebb városokban lehet, hogy ez megoldható, de Ferencvárosban ez nem fog működni. Elfogadom 
Torzsa Sándor érvelését, hogy ettől az emeléstől nem lesz kevesebb autó. Biztosan nem lesz sokkal kevesebb 
autó, de nézzük meg kicsit a számokat. Ferencvárosban 20.000 gépjármű után fizetnek súlyadót, ehhez képest 
30.000 parkolási engedélyt adunk ki. Szinte az egész kerület fizetős, kis területek kivételével. Jelenleg is az 
történik, hogy az autótulajdonosok fele a parkolási engedélyt ki se váltja, hanem megoldja a parkolást saját 
forrásból, saját költségén valahol. Nekünk az a feladatunk, hogy ebbe az irányba tereljük ezt a forgalmat. Kérem, 
hogy ezen közösen gondolkozzunk. Szerintem ez a munka nincsen elvégezve, valahogy úgy kellene folytatni ezt 
a munkát, hogy egy parkolással összefüggő autó, parkoló katasztert hozunk létre, ami háztömbökre lebontva 
vizsgálja, hogy egy adott területen mennyi a parkolóhely az utcán, a házakban, mennyi a súlyadó, amit 
befizetnek. Kérem, ebbe az irányba gondolkodjunk tovább.  
 
Baranyi Krisztina: Mint tudjuk már nem fizetnek súlyadót, legalábbis nekünk nem.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Azért nem tudom támogatni a módosító javaslatot, mert szerintem annak már többször 
tanújelét adtam, hogy elkötelezett híve vagyok az átláthatóságnak és annak, hogy a vitákat nyilvánosan 
folytassuk le. Amikor ez a rendelet megszületett, akkor már pont belecsúsztunk abba a pandémiás időszakba, 
hogy az erről folyó vitákat képviselő-testületi ülésen kívül, online tudtuk lefolytatni. Ennek a vitának társadalmilag 
nagy jelentősége van. Ha most azzal az eszközzel élünk, hogy eltoljuk a hatályba lépését 2023. január 1-re, 
akkor ezt a vitát nem fogjuk tudni lefolytatni. Abban az esetben viszont, ha Torzsa Sándor javaslatát fogadjuk el, 
akkor ősszel, amikor visszatérünk erre a kérdésre, akkor a képviselő-testületi ülésen ezt a vitát két fordulóban le 
lehet folytatni és szerintem ez tesz eleget az átláthatóságnak. Megkérem Polgármester Asszonyt, hogy ne vágjon 
ilyen arcokat.  
 
Torzsa Sándor: Joga van Polgármester Asszonynak arcokat vágni, megengedem, hogy olyan arcot vágjon, 
amilyet szeretne. Komolyra fordítva a szót. Mélyen egyetértek azzal, amit a két előttem szóló képviselő 
elmondott, majdnem ugyanezt mondanám el én is. Tapintható az utcákon, hogy probléma van, az is érzékelhető, 
hogy a gépkocsik száma folyamatosan növekszik és az elkövetkezendő 10 évben is a MOL statisztikai adatai, 
gazdasági tervezése alapján 30%-os gépjármű növekménnyel számol Magyarországon. Nem afelé haladunk, 
hogy kevesebb gépjármű lenne, hanem több. Nekünk, mint politikai döntéshozóknak ebben van felelősségünk, 
hogy teszünk olyan lépéseket, amelyek a gépkocsi szám csökkenésében vagy stagnálásában eredményesek 
tudnak lenni. Nekem is lenne sok javaslatom. A pozitív ösztönzőknek is híve vagyok, szívesen venném, ha 
elindulna egy olyan program, mondjuk, hogyha megemeljük a lakossági parkolási engedélyeket, hogy aki leadja a 
gépjárművét, annak 3 évig az Önkormányzat biztosít éves BKV bérletet. Tehát ne csak a korbácsot mutassuk, 
hanem pozitív ösztönzőket is. Ami miatt Dr. Mátyás Ferenc szavaival egyetértek, az az, hogy jó lenne, ha ezzel 
kapcsolatosan lenne egy vita, gondolkodás, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a helyzettel. Önmagában a cél 
üdvözölendő, mind valid törekvés, csak komplexebb a probléma annál, mint, hogy egy egyszerű megoldással 
kezelni lehetne. Nyitott vagyok erre. Most kezdeményezem, hogy a munkatervbe 2022. szeptemberébe kerüljön 
be. Nyitottak vagyunk ezen kérdés vitájára, megoldására.  
 
Baranyi Krisztina: Itt, ha valamiről szó van, az nem a korbácsok suhogtatása. Ez egy adminisztrációs díjnak a 
költségének a nem átvállalása, ennyiről van szó, a legnagyobb bánatomra. A klímaváltozás hatásainak a 
csökkentésében Önkormányzatként van mozgásterünk, vannak eszközeink és vannak lehetőségeink. Ez az 
egyike lenne ezeknek. Van még egy jó pár, amelyeken dolgozunk. Alpolgármester Úr és én is hosszútávon, 



20 
 

középtávon és rövid távon is sok mindent tehetnénk azért, hogy ne fulladjunk bele a szén-dioxidba. De teljesen 
mindegy, tudomásul vettem, amit Önök szeretnének, csak ne csináljunk úgy, hogy mi suhogtatjuk a korbácsot a 
szegény autósok felett, akik egyébként 2000 forintért 1 éven át használják ingyen a közterületeinket. A mi 
közterületeinket. Legalább ezt ne mondjuk.  
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: Érdekes, amit Torzsa Sándor mondott. Oda térnék vissza, hogy néhány hónappal ezelőtt döntöttünk, 
hogy a Bakáts téren élő néhány autótulajdonosnak a parkolását megkönnyítendő adtunk fél áron 
parkolóhelyeket. Ha abból a számból indulunk ki, hogy 36.000 forint itt a parkolás, akkor az 432.000 forint + áfa. 
El tudnám képzelni azt, hogy nincsen ingyenes parkolás senkinek, mindenki megkapja a számlájára a 432.000 
forintot, és aki akar az utcán parkolni, az fizessen 432.000 forintot, aki rollert szeretne venni, az vegyen rollert, aki 
BKV bérletet, az vegyen bérletet vagy kerékpárt a gyerekének. Úgy kap a társadalom egy része támogatást, 
hogy közben egyrészt azt mondja, hogy ingyen van, ami nem igaz, mert sok társadalmi költsége van, erről 
beszélnünk kell. A téma mentén elkalandoztam kicsit, mert nem ez a napirend, hogy hogyan oldjuk meg a 
parkolás kérdését, de ezeket a gondolatokat igenis el kell mondani és ezekről igenis beszélni kell. 
 
Gyurákovics Andrea: Árva Péterre reagálnék, a 36.000 forint kedvezményes parkolási díjra a Bakáts téren 
élőknek. Ha a képviselők visszaemlékeznek, ez a szeptemberi képviselő-testületi ülésen volt. Az volt az 
előterjesztésben, hogy a Bakáts téren már mindenki meg lett kérdezve közös képviselők által és ezek a helyek 
mindegyike betöltésre került. Többek között Torzsa Sándor erre hivatkozva, a mi szellemi képességeinket 
megkérdőjelezve azt mondta, hogy mi nem vagyunk tisztában azzal, hogy ezek már mind beteltek és örüljenek, 
hogy fél árat kell fizetni, ezért a mi módosító javaslatunkat nem fogadta el. Szeretném jelezni, hogy ez a 
képviselő-testületi ülés szeptember 14-én volt, ehhez képest szeptember 23-án vagy szeptember 25-én a 
Ferencváros Facebook oldalán olvastam egy olyan hirdetést, hogy még mindig várják azokat a gépjármű 
tulajdonosokat, akik a félárú parkolási helyet szeretnék betölteni. A kerületi újság októberi számában is megjelent 
egy ezzel kapcsolatos hirdetés. Lehet, hogy a mi szellemi képességeinket Torzsa Sándor kétségbe vonta, de 
valószínűen nem volt kellően tájékozott és ezért nem haragszunk a hozzászólásáért és nem vesszük magunkra. 
Mielőtt bármiről beszélünk, előtte alaposan tájékozódjunk. Mielőtt itt összegszerűségről beszélünk és 
forintosítunk és autóellenesek vagyunk, roller mellett vagyunk, azért ezt járjuk körbe szakbizottsági üléseken. 
Szeretném arra kérni Alpolgármester Urat, térjünk vissza a napirend vitájára, szavazzunk és utána tartsunk egy 
rövid szünetet.  
 
Reiner Roland: Jó vita van arról, hogy ki ne szeretné, hogy autósok fizetnivalója ne emelkedjen, de ezt a vitát a 
Kormány eldöntötte, akármit szavazunk a mai napon, jövőre nem kell 2000 forintnál többet fizetni. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Személyes megszólíttatás végett Gyurákovics Andreának mondanám, hogy mindig 
nagyon figyelek arra, hogy a hozzászólásom ne legyen sértő. Ha esetleg sértő volt a hozzászólásom, szeretném 
megkövetni Önt. Határozottan úgy emlékszem, hogy nem a szellemi képességeiket kérdőjeleztem meg, hanem a 
javaslat szakmaiságát. A kettő nem ugyanaz. Szeretném jelezni, hogy azzal, amit Ön elmondott most, az akkori 
én érveimet támasztotta alá. Ezt így értelmezem. Még egyszer mondom: nem a szellemi képességeiket 
kérdőjeleztem meg, hanem a javaslat szakmaiságát firtattam. A kettő között nagy különbség van. Az egyik nem 
sértő, a másik pedig egy vitaalap.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 68/2/2021. számú módosító indítványról, mely a 
hatályba léptetést 2023. január 1-re tenné. 
 
548/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. 
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban 
történő hatálybalépéséről szóló rendeletének 1.§-a a következők szerint módosul: Budapest Főváros IX. kerület 
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Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, 
a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2023. 
január 1-jén lép hatályba.” 

(3 igen, 3 nem, 11 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  tartózkodott 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  nem 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott 
Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  tartózkodott  
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 68/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
549/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2021. (II. 
10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  nem 
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 rendelet megalkotásáról a 68/2021. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 2 nem mellett 
megalkotja 36/2021. (XI.16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. 
 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
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 polgármester bejött az ülésterembe.  
 
Reiner Roland: Szünetet rendelek el.  
 
SZÜNET 
 
5./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási 
terv módosításának megindításáról 

81/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
támogatta azt. Voltak komoly fenntartások, a bizottsági vitát szeretném röviden összefoglalni. Azzal a politikai 
kontextussal kell kezdenem, hogy már több alkalommal is a Kormány szabályozási terveket a fejünk felett 
fogadott el. Mindenképpen arra bíztatom a képviselőtársaimat, hogy ezt az előterjesztést szavazzunk meg, mert 
egy ilyen folyamatba akkor tudunk beleszólni, hogyha a részesei vagyunk és nem a fejünk felett történik ez meg. 
Az egész szabályozási kerettel kapcsolatban három fő probléma merült fel a bizottsági vitában. Az első az a 
zajvédelem átgondolása. Ez a műtárgy, ami épülne, az kb. 8-10 méterrel lenne kiemelve a terepszinttől, tehát a 
zajhatás sokkal intenzívebb, mint a jelenlegi és a jelenlegire és vannak lakossági panaszok. Ezzel kapcsolatban 
kértünk egy környezeti hatástanulmányt, amit megkaptunk még aznap és el is küldtem a bizottság tagjainak és 
kértem, hogy a képviselők is megkapják. Úgy tudom, hogy ez feltöltésre került és ez mindenki előtt ott van. 
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Eltekintettünk a helyszíni kiosztástól, mert kb. 170 oldal. De mindenki számára elérhető ez a hatástanulmány. A 
második kérdés az az átfogó teherforgalmi stratégia készíttetése. Ezzel a projekttel az a baj, hogy jelentős 
teherforgalmat vizionál távlatosan Budapesten. Amikor mi szabályozási kereteket fogadunk el, akkor 20-30-40, 
de akár 50 évre is meghatározzuk a város jövőjét és nagyon fontos erről beszélni, hogy mekkora és milyen 
mértékű áruforgalom fog áthaladni a jövőben Ferencvároson. A harmadik kérdéskör az építészeti kialakítás 
átgondolása volt. Ez egy jelentős méretű műtárgy, ami uralni fogja a kerület látképét. Pl. a Gellért-hegyről ez lesz 
a legszembetűnőbb elem, ami itt van a kerületben. Ezzel a három kérdéssel kell majd a jövőben foglalkoznunk.  
 
Reiner Roland: A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság a megrendelő, a 
költségviselő. Reméljük, amikor a javaslat elkészül és visszajön a Képviselő-testület elé, hogy dönthessünk róla, 
akkor egyrészt megmarad a jogunk, hogy dönthessünk, szembe a Multicsarnokkal, amit kormányrendelet írt felül. 
Reméljük, hogy az Árva Péter által felsorolt anyagok elkészülnek addigra, amíg erről dönteni tudunk. Kérem, 
szavazzunk a 81/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
550/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a 
Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – 
vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet 
módosításának folyamatát a „Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti 
kapcsolat tervezése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság költségviselése mellett, és felkéri a polgármestert a tervezői munka 
megindítására, a tervezésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 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  tartózkodott 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  nem szavazott  
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
6./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és 
környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról 

82/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Csóti Zsombor képviselő bejött az ülésterembe.  
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Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
támogatta azt. Ez egy sokkal egyszerűbb téma volt, egy komoly kérdés merült fel a meglévő épület tűzfalainak 
kérdésköre. Jelenleg az épület mind a kórház, mind az általunk működtetett óvoda felé tűzfallal csatlakozik. A 
vitában szinte mindenki javasolta, hogy ezzel a tűzfallal történjen valami és kérjük a tűzfal zöldfallá vagy 
valamilyen barátságosabb kialakítását. Főépítész Asszonynak az volt a vitában az álláspontja, hogy ezt nem 
szabályozási terv keretében érdemes szabályozni, hanem településképi eljárás keretében. Tudva, hogy a projekt 
fejlesztő, kooperatív és igényes projektet tervez kialakítani, azt gondolom ez a helyes irány és nem kell ezzel 
külön foglalkozni, csak szerettem volna jegyzőkönyvbe mondani, hogy egy ilyen igényünk van kerületként, hogy a 
csúnya tűzfalak zöldfallá alakuljanak.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 82/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
551/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a„Dél-
pesti Centrum és környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves 
Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításának 
folyamatát a 38286/2 hrsz-ú telken jelölt építési hely korrekciójának megvalósítása érdekében a kérelmező 
költségviselése mellett, és felkéri a polgármestert a tervezői munka megindítására, a tervezésre vonatkozó 
szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2021. november 30. 
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 
 
7./ Javaslat 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására 

70/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 70/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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552/2021. (XI.11.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a polgármester 587/2020. (XI.12.) számú önkormányzati határozata 4. pontja alapján civil 
szervezetek pályázati támogatásában részesített, alábbi alapítvány beszámolóját. 

Alapítvány 

 
2020. évi felhasznált támogatási 
összeg (Ft) 
 

1. 
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 

750.000,- Ft 

Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítványt. 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 18 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  tartózkodott 
 
8./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

83/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 83/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
553/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Concerto 
Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződést köt a 83/2021. számú 
előterjesztés melléklete szerint és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, egyben 
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amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő módosításokat vezesse 
át. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
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 
 
9./ Javaslat ellátási szerződés módosítására 

74/2021., 74/2/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 
támogatja az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 74/2021., 74/2/2021. számú előterjesztések 
határozati javaslatáról. 
 
554/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 432/2019. (XII.12.) számú határozata alapján 2020. február 20. 
napján kötött ellátási szerződést a 74/2021., 74/2/2021. számú előterjesztések 1. sz. mellékletét képező 
szerződéstervezet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  
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 
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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./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben végzett szakmai munkájáról  

71/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja. Képviselői hozzászólásom a következő: szeretném megköszöni az óvodák munkáját, 
főleg azt, amit a pandémia alatt nyújtottak. Komoly nehézség volt az, hogy a mindenhonnan érkező gyerekeket 
integrálni rövidebb, hosszabb ideig. Ezt nagyon szépen megugrották az óvodák kemény munkával. A 
beszámolókat azzal egészíteném ki, amely nincsen ugyan leírva, de érdemes tudni róla: az óvodavezetők 
minden hónapban össze szokta ülni és azonkívül, hogy megbeszélik az operatív ügyeket, nagyon fontos szakmai 
kérdésekről is beszélnek. Fórumokat is tartanak a szakirodával és a többi intézmény ide vonatkozó vezetőivel. 
Foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, hogy az óvodákba járó, betegségekkel rendelkező gyerekekkel - pl. 
epilepszia, cukorbetegség, üvegcsontúság és még millió egy betegség - hogyan kell az óvodai létben foglalkozni, 
hogyan kell integrálni az óvodákba. Fontos kérdés, hogy az egészségügyi ellátás és az óvodai ellátás hogyan tud 
összekapcsolódni. Foglalkoznak azzal is, hogy az egyre gyakoribb autista gyerekek jelenléte az óvodába hogyan 
integrálható, hogyan lehet őket felismerni. A Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat is partner ebben. Arra szerettem 
volna felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy komoly szakmai munka folyik az óvodáinkban. Ezekre is 
kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy ezeket a fejlesztéseket támogassuk. Amellett, hogy magas szakmai munka 
van, fontos a magas szakmai környezet. Az óvodáink fenntartására fordítanunk kell. A Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ezt céljaként is tűzte ki, Árva Péter arról nyilatkozott, hogy ezzel 
koncepciószerűen szeretnénk foglalkozni majd az elkövetkezendő időkben. Nekünk is foglalkozni kell azzal, hogy 
a jövőben milyen fejlesztési irányok vannak az óvodáink előtt ahhoz, hogy a 21. századi óvodkához kerüljünk 
közelebb.  
 
Reiner Roland: Maximálisan egyetértünk ezzel. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 71/2021. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
555/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ elfogadja a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
2./ elfogadja a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 
3./ elfogadja a Ferencvárosi Epres Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal 
4./ elfogadja a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. 
5./ elfogadja a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, 
6./ elfogadja a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 
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7./ elfogadja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 
8./ elfogadja a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, 
9./ elfogadja a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2021. november 11. 
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 
 
11./ Javaslat „Fejlesztő programok, foglalkozások támogatására”, valamint „Világnapokhoz, ünnepekhez 
kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok támogatására” tárgyú 
pályázatok elbírálására 

80/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 
támogatta az előterjesztést.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 80/2021. számú előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
556/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a fejlesztő programok, foglalkozások támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt 
vevő alapítványok pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 
3972. számú, 30.000.000,- Ft-os keretösszegű költségvetési soron ezen célra biztosított 2.500.000,- Ft terhére 
történik: 

 Pályázó neve Pályázati program Pályázati támogatás 

1. Grund Színház Alapítvány 
Mesemorzsák improvizatív gyerek 

előadás 
315.000 Ft 
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2. 
Hiszünk Benned! 

Alapítvány 
Szűrővizsgálat 3 év alatti 

gyermekek számára 
500.000 Ft 

3. Konkáv Alapítvány 
Tanuljunk nyelvet a 

drámapedagógia eszközeivel! 
300.000 Ft 

Összesen: 1.115. 000 Ft 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 2021. november 11. 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a fejlesztő programok, foglalkozások támogatására meghirdetett pályázaton nyertes 
alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
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 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 80/2021. számú előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
 
557/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi 
programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok pályázati támogatásáról, 
amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú, 30.000.000,- Ft-os keretösszegű 
költségvetési soron ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft terhére történik: 
 

 Pályázó neve Pályázati program Pályázati támogatás 

1. 

Giving Hungary 
(Adományozó 

Magyarország) Kulturális és 
Adománygyűjtő - Szervező 

Alapítvány 

Múltat tisztelő jövőnk, avagy 
Szeretet és (Környezet)tudatosság 

ünneplése Ferencvárosban 

0 Ft 
 



30 
 

2. 
Hiszünk Benned! 

Alapítvány 

Mikulás ünnepség a Pacsirta 
Fejlesztőházban; JátszóTér a 

Pacsirta Fejlesztőházban 

362.000 Ft 
 

3. 
A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 

"Ha betér az Égi Király" - adventi 
előadás a patrona Hungariae 
katolikus Iskolaközpontban. 

150.000 Ft 
 

4. NapKovi Alapítvány ZK STREET ART 
444.000 Ft 

 

5. Grund Színház Alapítvány 
Grund Színház- Tematikus 

Maestro 
0 Ft 

 

Összesen: 
956.000 Ft 

 

Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi 
programok támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
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 
 
12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok részére 

69/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az 1. számú 
határozatot támogatta, hogy a FESZ Kft. kapja meg az előterjesztésben szereplő helyiséget. A 2. számú 
határozat vitáját összekötötte a bizottság a Média Nonprofit Kft. beszámolójával, Igazgató Urat a két pont 
keretében egyszerre meg tudtuk hallgatni. Arra jutottunk, hogy először vizsgáljuk meg, hogy a Ferencvárosi 
Művelődési Központban van-e lehetőség elhelyezni a szerkesztőséget. Ez esetben nem csak elméletben lenne a 
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Média Nonprofit Kft. égisze alatt egy helyen a tv és az újság is, hanem a fizikai valóságban is egy helyen lenne a 
kettő, így a munkájuk is gördülékenyebb lehetne és könnyebb is lenne őket elérni.  
 
Baranyi Krisztina: Már korábban nyilatkozott a Ferencvárosi Művelődési Központ, amikor az új szerkesztőség 
felállt, kérem Igazgató Urat ismertesse a Képviselő-testületnek ezt. 
 
Hagymási Zoltán: Ahogyan a bizottsági ülésen is beszéltünk róla, az alapvető probléma az, hogy a Tv 
szerkesztősége kicsi, nem tudjuk elhelyezni az újság szerkesztőségét, ezért szeretnénk kérni a Balázs Béla utcai 
helyiséget, ahol korábban is működött az újság. Kerek Andrással beszéltem és arról tájékoztatott, hogy a 
Ferencvárosi Művelődési Központ termei 100%-osan ki vannak használva és nem tud helyiséget felszabadítani a 
Média Nonprofit Kft. részére.  
 
Torzsa Sándor: Mindig kellemetlenül érzem magam, amikor olyan szituációba kerülünk, hogy a farok csóválja a 
kutyát. Ha mi úgy döntünk, hogy a tv és az újság szerkesztősége a Ferencvárosi Művelődési Központban kerül 
kialakításra, akkor az igazgató ebből a szempontból egy döntés végrehajtó és nem döntés alakító. Nehezen 
tudom azt a szituációt elképzelni, hogy egy olyan intézményben, aminek 3 épülete van, ebből az egyik kétszintes 
a másik három szinttel rendelkezik, van neki egy földszintes tagintézménye is, nem lehet találni egy 40m2-es 
helyiséget, ahol össze lehet integrálni a tv-t és az újságot. A képviselő-testületi ülés előtt megkérdeztem a 
Czakóné Dobó Krisztinát, aki az intézmény gazdálkodását folytatja - Igazgató Úr nincsen jelen – nem azt 
nyilatkozta, hogy ez egy lehetetlen feladat lenne. Javaslom és támogatom a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság döntését, fussuk meg ezt a kört, mert ennek gazdasági, racionalitási okai is vannak. Jelenleg azután a 
helyiség után kell közös költséget fizetni az Önkormányzatnak, önálló fűtést, villanyszámlát és még sok mindent, 
amivel egy helyiség fenntartása jár. Ráadásul a Balázs Béla utcai helyiség a piacon kiadható, értékesíthető, 
felszabadulna egy vagyontárgyunk, amivel tudnánk gazdálkodni és nem foglalja el az újság. A Média Nonprofit 
Kf-vel az volt a szándéka a Képviselő-testületnek, hogy valóban eggyé váljon az újság és a tv, egy szerkesztőség 
jöjjön létre, egy helyen működjön, egy közös műhellyé váljon. Ha két különböző helyen működnek, nehezen 
tudom elképzelni, hogy ezek a célok meg tudnak valósulni. Támogatom a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
azon javaslatát, hogy a Balázs Béla utca 5. számú helyiséget nem tegyük bele a módosított alapító okiratokba, 
hanem várjuk meg a decemberi képviselőt-estületi ülést és fejezzük ki szándékunkat, miszerint azt szeretnénk, 
hogy a Ferencvárosi Művelődési Központban kerüljön kialakításra a szerkesztőség. 
 
Baranyi Krisztina: Nem tudom, a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója jelen van a teremben? Nincsen 
itt? Köszönöm. 
 
Deutsch László: Bölcs elődeink régen az önkormányzati törvénykönyvben gondoskodtak arról, hogy az 
önkormányzati újság szerkesztősége nem lehet önkormányzati tulajdonban. Gondolom nem véletlenül. 
Befolyásolás, stb. Ezt ismerjük, jelenleg is a mélyen tisztelt Polgármester Asszony részéről. Semmi kifogásom, 
hogy elfoglalja a szerkesztőség ezt a bérleményt, de azzal a kikötéssel, hogy munkaidőben egy munkatársa bent 
tartózkodik. Megpróbáltam őket elérni többször, reménytelen. Ilyen üzeneteket kaptam, hogy otthon dolgoznak. 
Ugyanúgy, mint a Veres-érában az előző szerkesztőség, e-mailen tartotta a kapcsolatot. Nem véletlenül mondta 
Polgármester Asszony, hogy a feleségemet nem látták a szerkesztőségben. Valóban e-mailen tartották a 
kapcsolatot, nem volt szerkesztőségi munka a helyszínen. Azzal a feltétellel, hogy állandó ügyeletet tartanak, így 
tudom támogatni a javaslatot. Ha nem, akkor nem támogatom.  
 
Takács Krisztián: A 2. határozati javaslatot a bizottság nem fogadta el. Olyan határozatot fogadtunk el, hogy 
vizsgáljuk felül azt, hogy milyen megoldással lehetne a Ferencvárosi Művelődési Központ épületében elhelyezni 
a kerületi újság szerkesztőségét. 
  
Reiner Roland: Az 1. számú határozati javaslat 1. pontja a következők szerint módosul: az adja után nincsen 
pont, hanem vessző és így folytatódik: valamint hozzájárul, hogy a társaság az ingatlant telephelyeként 
használja, azt a társaság létesítő okiratában és a cégnyilvántartásban feltüntetheti. A határidő 90 napról 30 napra 
változik. Kérem, szavazzunk a 69/2021. számú előterjesztés 1. számú határozati javaslatáról az elhangzott 
módosítással. 
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558/2021. (XI.11.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak a 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés b) 

pontjában meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és a Budapest, IX. Viola u. 7. I. emelet 6. sz. 

alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, legkésőbb 2024. december 31. napjáig szólóan a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. használatába adja, valamint hozzájárul, hogy a 

társaság az ingatlant telephelyeként használja, azt a társaság létesítő okiratában és a cégnyilvántartásban 

feltüntetheti. 

2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Viola u. 7. I. emelet 6. sz. 
alatti ingatlan telephelyeként történő felvétele érdekében. 
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 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: A 2. számú határozati javaslat esetén először a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által 
benyújtott módosítóról szavazunk, amely arról szól, hogy a következő képviselő-testületi ülésig legyen 
megvizsgálva, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központban tud-e működni együtt a két szerkesztőség. Kérem, 
szavazzunk a 69/2021. számú előterjesztés módosító javaslatáról. 
 
559/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja 
azt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ épületében elhelyezésre tud-e kerülni a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. szerkesztősége. 
Határidő: decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
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Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  tartózkodott 
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: Ez esetben ez a módosított határozati javaslat. Kérem, szavazzunk a 69/2021. számú 
előterjesztés módosított 2. számú határozati javaslatáról. 
 
560/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja 
azt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ épületében elhelyezésre tud-e kerülni a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. szerkesztősége. 
Határidő: decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (15 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  tartózkodott 
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 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
13./ A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása 

85/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Úgy emlékszem, hogy a Mester utcai helyiséget a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság zárt ülésen tárgyalta.  
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Reiner Roland: Ez az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A napirendnél ezt senki nem jelezte, ezért most 
szükséges dönteni arról, hogy ezt a napirendi pontot zárt ülésen kívánjuk megtárgyalni. Kérem szavazzunk a 
85/2021. sz. - A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása című - előterjesztést zárt ülés keretében 
tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
561/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 85/2021. sz. 
- A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása című - előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg. 
Határidő: 2021. november 11.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
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 
 
Reiner Roland: Ezt a napirendi pontot a zárt napirendek közé betesszük. Ez egy ügyrendi javaslat: a 13. 
napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület a 84/2021. sz. - A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. 
(hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye című – előterjesztés után. Kérem, szavazzunk erről az 
ügyrendi javaslatról. 
 
562/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 85/2021. sz. 
- A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása című – előterjesztést a 84/2021. sz. - A Budapest IX., 
Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye című – előterjesztés után tárgyalja meg. 
Határidő: 2021. november 11.  
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 
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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 
 
A 13. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 567-570/2021. (XI.11.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
14./ FEV IX Zrt. igazgatósági tagcsere 

65/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő 

 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
563/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a FEV IX. Zrt. igazgatóságából Klézli Cintiát 2021. november 11. napjával visszahívja. 
2./ Dr. Pethő Sarolta Rékát 2021. november 12. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja. 
3./ FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16.2. pontját az alábbira módosítja: 
„Dr. Pethő Sarolta Réka 

lakcíme: ………… 
anyja születési neve:  ……………..” 
4./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról, továbbá az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. 
vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével 
gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről. 
Határidő: 2021. november 30. 
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 
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Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
15./ Vizsgálóbizottság felállítása 

87/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Reiner Roland: Az előterjesztés kérem kerüljön kiosztásra. 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Technikai hiba történt az e-mail elküldésénél. A 2. pont utolsó sorában nem a 
polgármestert kérem fel tagnak, mint Somlai János munkáltatóját, hanem polgármester által delegált személyt.  
 
Baranyi Krisztina: Nem vagyok Somlai János munkáltatója.  
 
Szilágyi Zsolt: Dehogynem. Ön kötötte vele meg a megbízási szerződést. Módosítom a határozati javaslat 2. 
pontjának utolsó sorát polgármester helyett polgármester által megnevezett személyt delegálja. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A napirend előtti felszólalásomból napirend eleji felszólalást csinálok. Valami egészen 
elképesztő dolog az, ami ebben a történetben a mai nappal bezáróan folyt. A Hivatal épületében több ember füle 
hallatára történik egy ilyen, erre még azt mondom előfordul, nem kéne. Túl azon, hogy nem csak büntetőjogi 
szankciók és tényállások vannak, bár tudom, hogy Polgármester Asszony fejében csak ezek röpködnek. Ezzel, 
hogy egy hivatali alkalmazott a Hivatal épületében több ember füle hallatára mond egy ilyen állítást, ez etikailag 
súlyos eset, amit érdemes kivizsgálni. Ez nyáron történt. Polgármester Asszonynak, mint a Hivatal fő emberének 
lett volna lehetősége ez idő alatt kivizsgálni ezt az ügyet és adott esetben meghozni vagy meghozatni a 
szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban. Ez nem történt meg. Elhiszem azt, hogy atyai jó barátról van szó, 
akit foggal körömmel védeni kell, még akkor is, ha egy baromságot csinál. Azzal a pozícióval, hogy Ön a 
polgármester, szerintem együtt jár az, hogy etikai szempontból ezeket az ügyeket ki kell vizsgálni és meghozni a 
szükséges döntést. Sajnálom, hogy ez elmaradt. Amikor az egyik képviselőtársam, aki az ügy érintettje, 
kezdeményezte azt, hogy erről igenis legyen egy vizsgálóbizottság és vizsgálja ki, hogy mi az, ami történt és 
adott esetben hozza meg Polgármester Asszony helyett a szükséges szankciót vagy intézkedést ebben a 
témakörben, akkor mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez az ügy eltusolásra kerüljön, ne kerülhessen a 
Képviselő-testület napirendjére. Rázhatja a fejét Polgármester Asszony, foghatja is, ki is vonulhat, ahogyan 
szokta. Ez történt abban az esetben, amikor mindenféle előzetesen tájékoztatás nélkül úgy döntött, hogy nem 
kerül az előterjesztés napirendrendre, mert csak, mert Ön így döntött. Ez elfogadhatatlan és tarthatatlan. Több 
ponton lehetett volna ebbe belenyúlni, hogy ne így végződjön. Sajnálom, hogy nem volt Önben annyi bölcsesség 
és felelősségérzet, hogy ezt meglépje.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr megint olyasmiről nyilatkozik, amiről nincsen tudomása. Természetesen az 
ezzel kapcsolatosan állásfoglalásom és az ügyről való megbeszélés, a tanúságok levonása és következmények, 
voltak, megtörténtek. Az, hogy ez nem a képviselő-testületi ülés hatáskörébe került az azért van, mert ahogy egy 
képviselő a folyosón történő, de ugyanúgy mások szeme láttára és füle hallatára történt majdnem tettlegességbe 
torkolló fellépése sem volt közügy és nem a képviselő-testületi ülésen nem nyilvános közügyként tárgyalva 
történt. Így ott sem kezdeményezte senki, én magam sem, a vizsgálóbizottság és a hivatalos megállapítások 
szükségességét. Ez bár nem olyan súlyú, hiszen itt nem volt tettlegességről szó, de ugyanaz a kategória. Nem 
közügy, nem a képviselő-testületi ülésén és munkája közben hangzott el, ezért nálam ugyanabba a kategóriába 
esik, amikor egy képviselő akart megütni valakit ezen ülésterem előterében. Van még egy hozzáfűznivalóm és 
utána nem fogok már ebben a témában nyilatkozni az az, hogy a Szilágyi Zsolt által beadott előterjesztés 
megérkezésekor a kabinetfőnök kérte, kifejezetten és többször kérte, hogy vizsgálóbizottság legyen és meg 
szeretne jelenni. Valóban az előbb elhangzott, általam most Önnek elmondott okok miatt, én nem szerettem 
volna napirendre venni ezt az előterjesztést, mert ez nem járul hozzá a Képviselő-testület méltóságának a 
megőrzéséhez. Az, hogy milyen magánjellegű egyet nem értések, viták vagy becsületsértési, rágalmazási ügyek 
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vannak, milyen turbulenciák vannak a Képviselő-testület körében, az nem egyenlő azzal, mint, ami itt nyilvános 
képviselő-testületi ülésen vagy bárhol a nyilvános térben elhangzik és nem az a megoldási módja, hogy a 
Képviselő-testület erre külön vizsgálóbizottságot állít fel. De napirendre került, nyilvánvalóan meg fogják 
szavazni. Ez a megoldás kapott többséget, ez elrendeződik, egyébként a kabinetfőnök kívánalma szerint.  
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Hangsúlyozottan nem, mint frakcióvezető fogok hozzászólni, hanem, mint egyéni önkormányzati 
képviselő. Személy szerint nem támogatom a bizottság felállítását. Országgyűlési választások lesznek, tisztelt 
ellenzéki képviselőtársaim döntsék el mivel kívánják szórakoztatni a nagyérdemű közönséget. Van olyan dolog, 
hogy illetékesség. A Képviselő-testület illetékességi jogköre meddig tart? Innentől kezdve, hivatalnokokat 
vizsgálóbizottság elé citálunk négyszemközti beszélgetések miatt? Kinyitjuk ezt a kaput, hogy ezt lehet? Van-e 
joga egy Képviselő-testületnek egy folyosói beszélgetésen elhangzottakat vizsgálni? Átérzem Szilágyi Zsolt 
sérelmét, panaszát, csak nem tudom, hogy valóban mi vagyunk-e az a testület, aki tud ebben jogorvoslatot 
nyújtani. Modellezzük le a bizottság működését: lesz két ellentétes állítás. Mi alapján fog dönteni a bizottság? 
Kinek hiszek jobban, kit szeretek jobban? Hallom a szurkolói táborok bekiabálását. Az igazság kétoldalú. Egy 
bizottság az elhangzott tények alapján fog tudni dönteni. Akik bekerülnek a bizottságba, az alapján kell nekik 
mérlegelniük, hogy én neki jobban hiszek 52,8 %-kal, neki kevésbé hiszek 43%-kal, ergo így szavazok? 
Beidézünk tanúkat? Ha valaki nem jelenik meg a bizottság előtt, akkor mi történik? Elnézést kérek, de ez nem 
egy jó irány. Nem gondolom, hogy ebbe az irányba kéne menni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Sajnálom, hogy most ment ki Polgármester Asszony és nem a szünetben, amit elrendelt. 
Lehet, hogy elfáradt az elmúlt 5 perc során. Azokról a dolgokról nyilván nem lehet tudomásunk, amiket 
Polgármester Asszony, sem az érintett képviselő, sem az összes többi képviselő tudomására nem hoz. Még nem 
abban a kiborg, sci-fi világban élünk, hogy agyleolvasással rendelkezünk és nem kell mondani semmit, mert 
látom a gondolatait, hogy ezzel kapcsolatban mi történt. Azzal lehet főzni, amink van és amilyen információnk 
van. Ennek a kivizsgálására szerintem alkalmas a bizottság. Vannak olyan ügyek, amit pl. Polgármester Asszony 
említett, amik igenis érdemesek arra, hogy vizsgáljuk ki, hogy ilyen magatartás ne legyen. Vizsgáljuk ki, vonjuk le 
a konzekvenciákat és remélhetőleg a jövőben ezzel elkerülhetővé válnak hasonló ügyek és cselekmények. Az, 
hogy immár második alkalommal tudatlansággal válaszol… Arról, amit nem mond el nekünk Polgármester 
Asszony, arról sajnos nincsen tudomásunk. Úgy láttam, hogy felkészületlenül, csúsztatva is lehet részt venni 
üléseken, pl. legutóbb, ami nagy sajtónyilvánosság előtt történt, amit Polgármester Asszony is mondott a 
Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésén. 
 
Reiner Roland: Kérem, hogy a továbbiakban egymás minősítése helyett a tartalomra koncentráljunk.  
 
Gyurákovics Andrea: Kezdeném a kérdéseket: Polgármester Asszony említette, hogy következmények voltak. 
Lehet tudni ezekről a következményekről? Azért kérdezem ezt, mert Szilágyi Zsolt ezen az ominózus képviselő-
testületi ülésen jelezte és kérte a helyszínen a probléma rendezését. Akkor arról volt szó, hogy ezt számon fogják 
kérni, meg fogják vizsgálni és valami ezzel kapcsolatban fog történni. Azóta Szilágyi Zsolt, ha jól emlékszem több 
képviselő-testületi ülésen is rákérdezett, hogy hol tart ez az ügy.  Nem volt erre érdemi válasz. Most legalább 
annyit megtudunk, hogy következmények voltak. Ha lehet erről nekünk valami konkrétumot hallani, azt 
megköszönnénk. Nem tartom valószínűnek, hogy azt mondani, hogy egy képviselő befolyásolása nem lenne 
közügy, ha valami, akkor az az. Főleg úgy, hogy a kabinetvezető teszi, akinek semmilyen felelőssége nincsen 
abban, hogy egy képviselő hogyan dönt. Nem magánbeszélgetésről volt szó, hiszen a Pinceszínház igazgatói 
választás napirendi pontjánál volt ez, ami ha visszaemlékszünk egy eléggé vehemens vitákat kiváltó, tartalmas 
napirendi tárgyalás volt. Olyan kimenettel, hogy nem lehetett tudni, hogy mi lesz a szavazás vége. A 
vizsgálóbizottság, ha megalakul, jelezni fogok 1-2 dolgot amit ezzel kapcsolatosan láttam és tapasztaltam. 
Torzsa Sándornak mondanám: azzal, hogy mi hivatalnokokat akarunk egrecíroztatni, ezt határozottan 
visszautasítom. Ha visszaemlékszik minden egyes alkalommal a Képviselő-testület tagjai, akár bizottsági, akár 
képviselő-testületi ülésen több alkalommal is megvédték a Hivatal munkatársait. Úgy tudom, hogy a 
kabinetvezetőnek megbízási szerződése van - de lehet, hogy nem jól tudom és akkor elnézését, ha téves 
információt adok - az más kategóriába tartozik. 
 
Baranyi Krisztina polgármester bejött az ülésterembe.  
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Deutsch László: Meghallgatva Polgármester Asszonyt, az jut eszembe, hogy Andersen van nőibe is. Mi történt? 
Az Ön beosztottja megzsarolta az egyik képviselőtársunkat, aki időben jelezte ezt a problémát. Szeretném 
felhívni a Polgármester Asszony figyelmét, hogyha a Képviselő-testület valamely tagját indokolatlanul megsértik, 
esetleg megzsarolják - tudom, hiszen én is híres zsaroló vagyok, ahogyan Ön mondja - általában összezár. Fel 
kell hívnom a Polgármester Asszony figyelmét, hogy az Ön munkáltatója a Képviselő-testület. Remélem ezt 
megjegyezte a jövőre nézve. Ez figyelmeztetés. Nagyon szeretném, hogyha ez a vizsgálat pártatlanul folyna le. 
Azt sem értem, hogy a vizsgálóbizottságba az Ön neve hogyan kerül be. Elfogult fél, Ön a felbújtó, nevezzük 
nevén a gyereket, és nem először.  
 
Reiner Roland: Szilágyi Zsolt előterjesztése ez, ő írta be a neveket.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Jegyző Asszonyt szeretném kérdezni, hogy polgármester lehet-e tagja 
bizottságnak? Azt szeretném kérni, hogy a határozati javaslat két pontjáról külön szavazzunk majd, annak 
függvényében fog a frakciónk álláspontot kialakítani a második határozati javaslattal kapcsolatosan, hogy milyen 
döntés születik az elsővel kapcsolatosan. 
 
Szilágyi Zsolt: Csak, hogy tisztázzuk a helyzetet: nem folyosón történt, hanem itt mögöttem a széken. Felálltam, 
volt tettlegesség, de azt nem írtuk bele. Megfogta a karomat és visszahúzott, ez már a jog szerint tettlegességnek 
minősíthető. Torzsa Sándornak szeretném mondani, hogy segítsen már, hogy Baranyi Krisztina a hat pártból 
melyikben van? Ja, egyikben sem. A választásnak ehhez semmi köze nincsen, ez teljesen független attól, hogy 
2022-ben választás lesz. Somlai János főleg nem tagja egyik összefogásnak sem és a választásoknak sem. A 
választásokat vegyük külön. Az, hogy kinek higgyünk majd: vannak tanúk. Lehet, hogy egy állítás-egy tagadás, 
de már az egyik oldalra majd billen a történet, az igazság felé. Egy bírósági tárgyaláson a bíró kinek hisz? Van 
jelentősége a Képviselő-testületre nézve. Ha nem az az igazgató lett volna, ha engem befolyásoltak volna, akkor 
eldőlhetett volna, hogy ki legyen az igazgató. Ez ezen múlt. Az, hogy valaki felbújtója volt ennek. Amikor időnként 
Somlai János megkérdezett valakit, akkor valamerre bólogatott, hogy igen vagy nem. Ez egy másik kérdés, de ez 
nem tartozik az ügyhöz.  
 
Zombory Miklós: Felírtam 1-2 dolgot, amit szeretnék kijavítani. Valaki azt mondta, hogy a folyosón történt, ez 
nem a folyosón volt, hanem pont velem szemben történt, ezért kénytelen voltam hallani. Nem négyszemközti 
beszélgetés volt. A képviselő-testületi ülés szünetében volt. A képviselő befolyásolása mindenképpen közügy. A 
megzsarolásnak valamilyen következménynek kell, hogy legyen. 
 
Gyurákovics Andrea: Torzsa Sándornak annyit mondanék, hogy a vizsgálóbizottság felállítása mellett sem 
érvelt akkor, amikor több képviselő-testületi ülésen több képviselőt is megsértettek. Ugye, emlékszik még ezekre 
a mondatokra? Akkor Ön nem szólt ez ellen és nem tiltakozott. A vizsgálóbizottság felállításával talán egy 
folyamat elindul, a Képviselő-testület tagjai a maradék méltóságukat is meg tudják őrizni, amit időnként földbe 
döngölnek. Azért próbáljuk mi a morzsákat összerakni. Arra még nem kaptam választ, hogy milyen 
következményei voltak a bejelentés után, amit Baranyi Krisztina említett? 
 
Takács Zoltán: Arra kérnék mindenkit, hogy arról szavazzunk, hogy felállítsuk-e ezt a vizsgálóbizottságot vagy 
sem. Már elkezdődött piciben a vizsgálóbizottság feladatának az elvégzése. Ha ez a vizsgálóbizottság feláll, 
akkor ennek a bizottságnak lesz a feladata, hogy eldöntse azt, amit Szilágyi Zsolt sérelmez, az valós vagy nem 
valós, illetve azt, hogy ennek milyen következménnyel kell vagy kellene járnia. Előbb szavazzunk és hagyjuk meg 
a bizottságnak azt, hogy eldöntse mi is történt valójában. Megkérek mindenkit, hogy ne kezdjünk el egy végtelen 
vitát folytatni arról, amiről majd a bizottságnak döntenie kell. 
 
Takács Krisztián: Szerintem jó ötlet és szükséges a vizsgálóbizottság felállítása. Nem teljesen értek egyet 
Torzsa Sándorral. Itt nem politikai eredetű konfliktusról van szó. Azt tagadni vagy vitatni, hogy itt van konfliktus, 
az felesleges. Nekem nem volt tudomásom arról, hogy képviselő részéről is volt már olyan elfogadhatatlan eset, 
ami majdnem tettlegességig fajult. Az ilyen eseteket nem szabad kibeszéletlenül hagyni, mert elharapóznak. 
Ahogyan Zombory Miklós is mondta, ez közügynek minősül, ha képviselőket próbálnak így befolyásolni vagy 
képviselők folytatnak ilyen minősíthetetlen tevékenységet. Ezt nem szabad folytatni tovább, mert ki tudja, hogy 
hova fogunk így eljutni. Az, hogy ezt egy vizsgálóbizottság keretében megnézzük, hogy mi történt, hogyan 
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történt, ki mit csinált, kibeszéljük ezt az egészet, ez az első lépés afelé, hogy ezeket a konfliktusokat civilizált 
ember módjára tudjuk rendezni. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon sokszor lettem megszólíttatva a vitában. Lehet én vagyok az egyetlen képviselő, aki 
nem támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. Azt gondolom, hogy nem pusztán a konkrét ügyről van szó, hanem 
arról van szó, hogy precedenst teremt-e az Önkormányzat. Ha precedens teremtünk, onnantól kezdve a bizottság 
felállítása érvelési anyag tud lenni. Igen, vannak heves viták, igen vannak heves napirendi pontok. Dr. Mátyás 
Ferencet zavarja az is már, ha Polgármester Asszony nem rezzenéstelen arccal nézi a vitát, hanem időnként 
kifejezi mimikai gesztusokkal azt, hogy mi a véleménye. Lehetne akár erre is vizsgálóbizottságot felállítani. 
Meddig zavaró Polgármester Asszony mosolya, dühe, indulata vagy szenvedélye? Engem nem zavar. Engem az 
sem zavar, ha egy vita után keményen valaki odajön hozzám és megmondja a véleményét. Ezt gyakran 
megkapom a Fidesz frakciótól is, Polgármester Asszonytól is, másik frakciótól is, ez teljesen rendben van. Persze 
hangoznak el nyilván olyan mondatok, amelyeket lehet akár fenyegetésnek is értelmezni, akár lehet baráti 
tanácsnak is értelmezni. A politikában ez gyakran elő szokott fordulni. Ez mindenkinek a lelkületétől függ, hogy 
mit tűr el, mi az, amit ő elvisel. Azt nézzük már meg, hogy mi az, amiből ügyet csinálunk. Ügyet csinálunk ebből a 
történetből, azon kívül, hogy a másik oldalt szórakoztatjuk, mi lesz a végeredménye? Megállapítja a 
vizsgálóbizottság, hogy Somlai János ezt megcsinálta és mi a szankció? Lerajzoljuk és széttépjük? Vagy azt 
fogjuk hozni döntésként, hogy eltiltjuk a későbbiekben ettől? Nem tapasztaltam ilyet soha, részemről már el van 
tiltva. Vagy szerződést bontunk? Ha nem hajtják végre, akkor mi van? Nem tudom elképzelni, hogy mi lehet 
ennek a történetnek a vége. Bocsánat. Azt mondja Takács képviselőtársam, hogy ne vitatkozzunk erről a 
történetről. Ez az előterjesztés nem járta meg a bizottsági fórumokat. Helyes érvnek gondolom, hogy a bizottsági 
üléseken legyen meg a vita, de ha egy előterjesztés nem járt bizottsági ülésen, akkor most vagyunk kénytelenek 
lefolytatni a vitát. Azt gondolom, hogy itt most precedenst teremtünk és ha nem szolgáltatnak számomra 
érvanyagot, hogy a bizottságnak van értelme azon kívül, hogy a másik oldalt szórakoztassuk és adjunk nekik 
politikai muníciót, ezen kívül? 
 
Gyurákovics Andrea: Torzsa Sándornak annyit mondanék, hogy nem hiszem, hogy mosolygást lát a mi 
arcunkon. Nem szórakoztat bennünket ez a történet egyáltalán, ilyen nyilatkozatokat a mi nevünkben ne tegyen. 
Egy vizsgálóbizottság felállításáról beszélünk, a kabinetvezetőről van szó. Ő kívül áll sok mindenen és adott 
esetben nem vesz részt a képviselő-testületi munkában semmilyen formában. Jelezni szeretném, hogy tegnap 
bizottsági ülésen a Kabinetvezető Úr volt az, aki a polgármester nevében nyilatkozott. Valahol ez lehet egy 
figyelmeztető jel. Pl. ha a jövőben, ha Ön fikciókat állít fel, lehet az is, hogy ő ezt nem teheti majd meg. Ez is lehet 
egy döntés majd. Bármilyen döntést hozhat egy Képviselő-testület vagy egy vizsgálóbizottság. Arról előre 
döntéseket és tényeket közölni, hogy mi fog itt történni, szerintem egyikünknek sem érdemes. Még mindig nem 
kaptam választ arra Baranyi Krisztinától, hogy milyen következményei voltak a belső vizsgálatnak? 
 
Takács Krisztián: Torzsa Sándornak mondanám: az, hogy ezzel precedenst teremtünk, nem hiszem. Viszont 
azzal, hogyha már felszínre került egy ilyen probléma és nem lépünk semmit, azzal biztosan precedenst fogunk 
teremteni. Minden tiszteletem a Fidesz frakciónak, remélem nem veszik sértésnek, de nekem semmilyen 
szándékomban nem áll Önöket szórakoztatni ezzel az egész tevékenységgel. Ez nem erről szól. Ez arról szól, 
hogy felmerült egy ilyen komoly eset. Ha nem teszünk semmit ez ügyben, akkor ezek a konfliktusok egyre 
mélyülni fognak. A vizsgálóbizottság alkalmat ad majd nekünk arra, hogy normálisan és civilizált keretek között 
megbeszéljük ezt az egész konfliktust: mi az eredete és hogyan tudjuk megoldani. Jelenleg azt sem tudjuk 
pontosan, hogy mi történt.  
 
Baranyi Krisztina: Ha a képviselő-testületi ülésen történt volna, nyilvános térben, sajtóban, akkor tudná, hogy 
pontosan mi történt. Mivel ez egy magánjellegű beszélgetés volt, így nem tudja, hogy pontosan mi történt. 
Ahogyan a majdnem tettlegességig fajuló ügyben sem tudtuk, hogy pontosan mi történt, az ottani ügy felderítése, 
elintézése hasonlóan ehhez egy magánvádas eljárásban lehetséges. Ezt próbálom Önöknek elmondani, hogy 
nekem a vizsgálóbizottság felállításával mi a problémám. Bármilyen sérelem ér, ha ennél nagyobb is, pl. ha sok 
ember jelenlétében valakit meg akarnak ütni, azért is ott lehet elégtételt venni és nem pedig egy 
vizsgálóbizottságban. Egyébként pedig, hogy egy képviselő-testületi vagy bizottsági határozat milyen jogi 
kényszerítő erővel bír egy ilyen ügyben, ezt majd ítéljék meg. 
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Deutsch László: Eddig megtudtam Torzsáék Sanyikájáról, hogy politikus, politológus, most új oldaláról 
mutatkozott be, filozófus. Ez nem az erőssége. Nem tudom melyik oldalhoz soroljam magamat, majd ti eldöntitek. 
Engem ez nem szórakoztat, engem ez felháborít. Egyet vegyél tudomásul, ha ezt hagyjuk, előbb-utóbb mindenki 
sorra kerül. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Deutsch László hozzászólása inspirált, hogy újabb gondolatokat fogalmazzak meg. 
A 2. határozati pontot megnézve azt látom, hogy sajnos ebbe a vizsgálóbizottságból kimaradnának a 
Lokálpatrióták. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy ebbe a bizottságba Lokálpatrióták is részt vegyenek. 
Kezdeményezném az előterjesztő felé, hogy bővüljön ki a vizsgálóbizottság a Lokálpatriótákkal is, szerintem két 
fővel, ha lehet. 
 
Reiner Roland: Kérem, hogy módosító indítvány benyújtását ne az ügyrend gomb megnyomásával tegyék meg, 
az másra van. 
 
Baranyi Krisztina: Gyurákovics Andrea kérdésére válaszolva: nyilvánvalóan volt, nem következménye, hanem 
folytatása ennek az ügynek. Amikor Képviselő Úr felszólalt, akkor megkérdeztem a kabinetvezetőt arról, hogy mi 
történt, megtörtént-e, megfenyegette-e a képviselőt, ahogy állítja. A kabinetvezető válasza az volt, hogy nem. 
Ezután volt még egy más típusú beszélgetés ezzel kapcsolatban arról, hogy a kabinet álláspontját vagy a 
polgármester álláspontját egy kabinetvezető milyen módon képviselheti vagy milyen módon nem. Erről a konkrét 
ügyről már nem volt szó, hiszen az állítás az volt, hogy nem történt fenyegetés. Az ezzel kapcsolatos 
felmerülhető problémákat utána mi részletesen átbeszéltük és ki is alakítottunk erre vonatkozóan egy protokollt. 
A konkrét ügyben más felelősségre vonás nem történt. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 87/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatának első pontjáról. 
 
564/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) rendelete Szervezeti 
és Működési Szabályzat 39. § (2) a) pontja alapján ideiglenes vizsgálóbizottságot állít fel, 5 fővel, azzal a 
feladattal, hogy vizsgálja meg Somlai János kabinetvezető Szilágyi Zsolt Új pólusos képviselővel szemben a 
Képviselő-testület 2021. 07. 06. napján kapcsolatos viselkedését, a zsarolás, fenyegetés megtörténtét. A 
Bizottság a vizsgálat lefolytatása kapcsán hozott határozatának Képviselő-testület általi elfogadásával vagy 
elutasításával szűnik meg. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  nem 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  tartózkodott 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: A 2. ponthoz kérném az előterjesztőtől, hogy mondjon neveket, ha Torzsa Sándor ezt szeretné 
módosítani, akkor ezt követően tegye meg. Kérem, hogy az elhangzott személyek egy beleegyező bólintást 
tegyenek, ha elfogadja a felkérést.  
 
Szilágyi Zsolt: Az elnök Dr. Mátyás Ferenc. Beleegyezik? Vállalja, rendben. Az Új pólustól Takács Krisztián. 
Vállalod? Vállalja. A Demokrata frakcióból Takács Máriusz vállalja? Vállalja. A Polgári frakcióból Gyurákovics 
Andrea. Vállalja? Vállalja, igen, köszönöm. A polgármester által delegált személy nevét nem tudom. 
 
Baranyi Krisztina: A Lokálpatrióta frakcióból személyesen én nem delegálok senkit, mert nekik legalább 20 
olyan ügyük van, ami önállóan, külön-külön megérdemelne egy vizsgálóbizottságot. A saját delegáltamat még 
nem tudom megnevezni most. Nem értettem ezzel egyet, át kell gondolnom és utána meg fogom nevezni. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Fenntartom azt a javaslatomat, hogy a Lokálpatrióta Egyesület nélkül nem lehet 
ezt a munkát elvégezni. Javaslom, hogy legyen a vizsgálóbizottságban tag két fő Lokálpatrióta. De egy főhöz 
ragaszkodunk.  
 
Szilágyi Zsolt: Nem fogadom be a módosító javaslatot. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Reagálnék a javaslatra: javasolnám Polgármester Asszony védőügyvédjének 
Torzsa Sándort. Csúnyán lebukott ez az oldal, mert kiderült, hogy a Fidesz és a Lokálpatrióták bérelték fel a 
kabinetfőnököt, hogy menjenek neki Szilágyi Zsoltnak. Nem vállalhatom ezt a megtiszteltetést, miután leszbi 
vagyok, nem szeretem a kabinetfőnököt, elfogult vagyok. Cipelek némi sebet tőle. Nem tudok reálisan dönteni. 
Köszönöm a rám gondolást Torzsa Sándor, én is sűrűn meg fogom emlegetni a nevedet. 
 
Reiner Roland: A vizsgálóbizottság öt tagú, de jelenleg csak négy fővel fog tudni felállni. Az 5. név később lesz 
meg. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Az, hogy mi döntünk arról, hogy a Lokálpatrióta Egyesület delegál egy tagot, úgy, 
ahogyan Polgármester Asszony most nem delegált be tagot, attól még neki szíve joga feltölteni vagy nem 
feltölteni. Meg akarom könnyíteni az eljáró bizottság felállításának a lehetőségét, ezért visszavonom a 
javaslatom, ezzel megkímélem a még egy órás vitát erről a fontos kérdésről. 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 87/2021. számú előterjesztés határozati javaslatának második pontjáról a 
Szilágyi Zsolt által elmondott négy névvel kapcsolatban. 
 
565/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
vizsgálóbizottság tagjai a következőek. 
Elnök: Dr. Mátyás Ferenc (Házbizottság elnöke) 
Takács Krisztián (Új pólus) 
Takács Máriusz (Demokraták frakció) 
Gyurákovics Andrea (Polgári frakció) 
 
A vizsgálóbizottság tagjai ezen bizottsági tagságukból eredően külön tiszteletdíjban nem részesülnek. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
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Reiner Roland  nem 
Árva Péter  tartózkodott 
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 
 
 
16./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység 
átadásáról 

89/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is napirendre kérte ezt a tájékoztatót 
és közel egy órás vitát generáltunk ezzel. Tisztelettel kérem, hogy ne ismételjük meg ezt az egy órás vitát. Mi a 
parkgondozással, parkőrzéssel kapcsolatos kérdésekre tértünk ki. A vita során kértem a vitában résztvevőket, 
hogy lehetőség szerint írjanak le néhány gondolatot, amit elénk tudnak tárni. Úgy tudom, hogy a FESZOFE 
Nonprofit Kft. igazgatója Márton József ennek eleget tett és mindenki ott van ez az összefoglaló. Kérek 
mindenkit, hogy az idő miatt koncentráljunk az egyéb, nem zöld ügyekkel kapcsolatos dolgokkal, mert ezt a témát 
részletesen megtárgyalta a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság. 
 
Reiner Roland: Egyetértek ezzel. 
 
Torzsa Sándor: Nem akarok hosszas hozzászólást tenni, de van kritikám az anyaggal kapcsolatosan. Az egyik 
legnagyobb kritikám az, hogy míg a következő tájékoztatónál a Médiacégnél nagyon példásan ott vannak a 
költségvetési számok, látjuk azt, hogy mennyibe kerül az egész működés, ennél a tájékoztatónál ez kevesebb. 
Arra a kérdésre nem kaptam választ a tájékoztató anyagból, hogy mi értelme volt, mi az, amit ettől mi várunk, mi 
az a szegmense, ami miatt ezt megléptük? Nem a Képviselő-testület döntött, pont pandémiás helyzet volt, ezért 
is kértük ezt a tájékoztatót, hogy legalább ilyen keretek között megértsük az átalakítás szükségszerűségét. A 
másik kritika, amit nem tudok, hogy kinek a kritikája és hova fogalmazzam meg, az az, hogy rosszul élem meg, 
hogy a kerületben tudjuk, tapasztaljuk, hogy iszonyat mennyiségű az illegális szemétlerakás. Azt látom, hogy a 
FESZOFE Nonprofit Kft. szolgaian hordja el a szemetet, de talán ezzel lenne rendészeti feladat is. Nem egy 
fenntartható helyzet, hogy tízmillió forintokat költünk el arra, hogy mások lepakolják a szemeteket és egyébként 
nincsen meg az a rendészeti része, hogy megpróbáljuk az elkövetőket felszámolni. Lehet, hogy a cég és a 
szervezet között hatékonyabb kommunikáció kellene. Ezen dolgozni kellene, mert ez így nem egy tartható 
helyzet. Ha nem probléma, kérhetem azt, hogy ezen kérdések mentén kapjuk meg újra a beszámolót és úgy 
kapjunk választ, hogy átdolgozásra kerül a beszámoló. Ezek nagy kérdések voltak. 
 
Gyurákovics Andrea: Az átszervezésről nem a Képviselő-testület döntött. Elmondtam tegnap a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is, hogy amennyiben nem egyszemélyi döntés lett volna, 
hanem a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerül, valószínűleg, hogy azok a kérdések, amelyek a tegnapi 
bizottsági ülésen is felmerültek a képviselőkben és a bizottsági tagokban, azokat talán már rövidebben is tudtuk 
volna tárgyalni. A bizottsági üléseken a Közterület-felügyelet vezetőjét, volt vezetőjét, elnézést most nem 
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ismerem a titulusát, nem ismerem az új hierarchiát. Rimovszki Tamástól hallottunk egy-két érdekes dolgot, ami 
az átszervezéssel kapcsolatos. Az első az, ami a tájékoztató címe is: a parkőrzés átadása. Nem történt átadás, 
hiszen a parkőrzés megszűnt, nincsenek parkőrök. Parkgondnokok vannak, akiknek teljesen más a feladatkörük, 
más a beosztásuk és más a fizetési besorolásuk is. A jól működő parkőrzés, ami korábban volt az előző 
Képviselő-testületben, az előző érában, ami teljes létszámban működött, az most nem működik. Szóvá tették a 
képviselők a köztisztaság, közrend kérdését is, a parkőrök sokat tudtak nekünk segíteni. Alpolgármester Úr azt 
mondta, hogy a nagyvárosok természetes velejárója, hogy hajléktalanok vannak közterületeken, nem szó szerint 
idéztem, próbáltam lejegyzetelni. Ezzel nem teljesen értek egyet. Azt is tudjuk, hogy 2018 óta a Közterület-
felügyelet nem foglalkozhatott a hajléktalan kérdéssel, ez a rendőrség feladata volt. Előtte és akkor is jól 
működött, sőt utána is jól működött a köztisztaság kérdése. Ez a legnagyobb probléma, amit több képviselő is 
jelzett: a parkok, közterületek állapota. Nagyon nagy segítsége volt a Közterület-felügyeletnek, a FESZOFE 
Nonprofit Kft-nek, az Önkormányzatnak a parkőrök jelenléte. Jelenleg nincsenek parkőrök, azok a dolgok pl. amik 
a Ferenc téren, Markusovszky téren, Tinódi téren, Haller parknál vagy a Csarnok téren megvalósultak, ezeket 
már nem látjuk. Itt volt szabályok, amelyeket ők betartattak. Ezek működtek. Ezek most szabadjára vannak 
engedve. Így következmények nélkül történik nagyon sok minden.  
 
Takács Máriusz: A tájékoztatóból egy dolog nagyon látszik, mégpedig az, hogy az utóbbi időben, ez egy 
tendencia része, csökkent azoknak az embereknek a száma, akik Ferencvárosban a rendet, a rendtartást, a 
tisztaságot és a közterületi rendezettséget létrehozzák, megőrzik, felügyelik. Nem feltétlen azért, mert ez a mi 
politikai vagy szakmai akaratunk lett volna. Nagyon gyakran azért, mert képtelenség volt ezeket az álláshelyeket 
betölteni sem a Közterület-felügyeletnek, sem a FESZOFE Nonprofit Kft-nek kellő mennyiségű embert magához 
vennie. Nyilván van ennek financiális oka, de mi ebbe nem látunk bele. Ebből a tájékozódó anyagból láthatjuk és 
a bizottsági vitában hallhattuk a FESZOFE Nonprofit Kft. vezetőjétől is, hogy ez egy nagyon összetett probléma. 
Szeretném megkérni a városvezetést, hogy kezdjenek el koncepciószerűen foglalkozni ezzel, hogy mégis hogyan 
tudjuk ezt a létszámot növelni, hogyan lehet a közterületi rendezettségünket, tisztaságunkat, a közterületeink 
felügyeletét megerősíteni. Érezhető az, hogyha kevesebb emberrel dolgozunk ezen a területen, az nem fogja azt 
eredményezni, hogy jobb lesz ennek a minősége. Biztos vagyok benne, hogy ennek a Képviselő-testületnek 
politikai szándéka az, hogy ez jobbá váljon. 
 
Baranyi Krisztina: A köztisztaság növelése, jobbá tétele kiemelt cél Ferencvárosban, ez mindig így volt. Az 
előző városvezetéseknek is megvolt erre a szándéka. Ez egy alapvető cél egy Önkormányzat életében. Mi is 
szembesültünk azzal, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet és a meglévő állomány, a javadalmazás probléma 
és mindaz, ami a tájékoztatóban is szerepel, rövidtávon nem orvosolható, ezért vezettük be azt a fajta 
együttműködést a fővárossal, amiben most már heti vagy kétheti szinten végzünk nagytakarításokat a kerület 
utcáin. A faltól falig takarítások során magasnyomású vízzel, nagyteljesítményű takarítógépekkel takarítunk 
folyamatosan a kerületben, ez valamennyire orvosolni tudja a problémát. Közismert tény, hogy a társasházak 
nem minden esetben látják el azt a feladatot, amit az előttük lévő járda és útszakaszok tisztítása jelent. Ez még 
nincsen benne eléggé a köztudatban, hogy ez az ő feladatuk. A közterületek tisztítása a mi feladatunk. Kellene 
egy olyan edukációs munkát is elvégeznünk, ami arra irányul, hogy a polgártársaink, ha lehet ne dobálják el a 
szemet, a csikket, a kutya után ne hagyják ott a kutyagumit. Ez egy komplex probléma. Amit rövidtávon meg 
tudtunk tenni, azt megtettük. Most már a második takarítógép is beszerzés alatt van. A meglévő állománnyal és a 
fővárossal kötött szerződés alapján folyamatosan megtesszük, amit lehet. A parkgondnokok feladatköre és az 
általuk végzett munkát a FESZOFE Nonprofit Kft-nek kell megfelelő módon világossá tenni és koordinálni. 
 
Gyurákovics Andrea: Ez a hozzászólás nem arról szólt, amiről a tájékoztató szólt, hiszen itt a Közterület-
felügyelet átszervezéséről volt szó, nem a takarítógép beszerzésről. Ami érdekes, hogy még mindig arról 
beszélünk, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. fog parkgondnokokat foglalkoztatni. A FESZOFE Nonprofit Kft. 
igazgatója tegnap elmondta, hogy a parkőrök, ami teljes létszámmal működött, amikor a Közterület-felügyelet 
még önálló szervezeti egység volt. A FESZOFE Nonprofit Kft-nél nincsen cafetéria, kevesebb a parkőrök, 
parkgondnokok fizetése, ezért nem vállalták. Nem azért, mert alapvetően létszámhiány lett volna, hiszen megvolt 
a teljes létszám még a parkőrségnél. Az átszervezésnél 55 főben lett meghatározva a Közterület-felügyelet 
létszám maximuma, a korábbi 74 fővel szemben. Lett egy létszámcsökkentés is, amire azt mondták, hogy 
átmentek a parkőrök a parkgondnokságba, nem mentek át. Nem világos számunkra, hogy miért került a 
parkőrzés megszüntetésre? A parkgondozás nem egyenlő a parkőrzéssel. Elmondta és le is írta a FESZOFE 
Nonprofit Kft. igazgató, hogy nekik őrzési feladatkörük nincsen, nem is tartozik az ellátandó feladataik közé. Ez a 
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Közterület-felügyleté volt. A beszámoló vége felé olvashatjuk, hogy ez visszakerült valamilyen szinten a 
Közterület-felügyelethez, csak nem tudják ők sem ellátni, mert nincsen forrásuk rá. Tőlük ezt a forrást elvonták és 
az átkerült a FESZOFE Nonprofit Kft-hez. Ez egy ördögi kör. Jelen pillanatban nincsen megoldás, hanem helyi 
szinten próbálják ezeket a dolgokat megoldani. Szeretném megkérni a Közterület-felügyelet vezetőjét arra, hogy 
amit tegnap a bizottsági ülésen elmondott, azt röviden mondja el, mert nem minden képviselő volt ezen a 
bizottsági ülésen, így mindenki megismeri a tegnapi hozzászólását.  
 
Rimovszki Tamás: Hallgatva a hozzászólásokra, kicsit nem rólunk szólt a történet, én visszatérnék az 
előterjesztésre, amit írtam. Az átalakulás tavaly ilyenkor indult. Két részről szól: az egyik a parkőrség átadása a 
FESZOFE Nonprofit Kft. felé, a másik a Közterület-felügyelet beolvadása a Hivatalba. Ezt a beszámolót Árva 
Péter kérte, már akkor is inkább a parkőrségre koncentráltunk, hiszen abból az aspektusból került a bizottság elé. 
A parkőrség nem volt mindig sikertörténet. 2016-ban döntött az akkori Képviselő-testület a parkőrség 
felállításáról. Ennyi év távlatából is 2-3 éves iszonyú huzavona és szervezés volt, amire össze tudtunk szedni 25 
főt a parkőrzésre. A FESZOFE Nonprofit Kft-nek lett ez fél éve átadva, ez nekik is kevés idő, mi is sokat 
kínlódtunk ezzel. Valamilyen szerencsés fordulat miatt a Ferenc térre olyan parkőröket sikerült felvennünk, akik 
magukénak érezték az egész parkot, a mai napig keresik őket, hogy hova lettek, ők elmentek, nem vállalták azt, 
hogy felvegyék a szemetet a földről. A parkgondnokság kicsi őrzés és kicsi parktakarításról szólt volna. Ők nem 
vállalták, ők mind a hárman elmentek. Ami a finanszírozást illeti: a Ferenc tér esetében a 24 órás parkőrzés 20 
millió forintba kerülne évente. Megkérdeztem a bizottsági ülés óta a szomszédos kerületeket, a fele kerület 
parkőrökkel látja el a munkát, a fele kamerát fejleszt. Ez a kétfajta út van: vagy kamerát fejlesztünk és 
megfigyeljük a parkjainkat, vagy emberekkel őriztetjük. A VI. kerületben most 100 millió forintot költenek 
kifejezetten ilyen kamerákra, most indul a közbeszerzés. A XI. kerületbe is száz valahány millió forintot fognak 
kamerára költeni. Egyetlenegy parkot őriznek: a Bikás parkot. Az V. kerület a parkőrzés személyi részét vette 
alapul és ők ezt fejlesztik. A mi parkjaink nagy része be van kamerázva, de vannak olyan parkok, ahova 
javasolnám, hogy legyen személyes jelenlét: a Ferenc téren és a Haller parknál, ami közbiztonság szempontjából 
lényeges lenne, de ezek eldöntése az Önök dolga. A Képviselő Úr kérte, hogy készítsünk egy anyagot a 
parkőrzésről: az összefoglaló is és az előre vetítendő dolgok is be fognak kerülni az ülésre februárban, 
beszámoló a Közterület-felügyelet. Ez lesz az utolsó, mert utána már a Hivatal részévé váltunk. Az 
előterjesztésben is leírtam és a bizottsági ülésen elmondtam, hogy mindenkinek igaza volt, mert tudtunk betölteni 
9 főt és el is ment innen 15 fő. Így szűnt meg nálunk a parkőrség. A mai napig nagyon nehéz embereket felvenni. 
Csak a Közterület-felügyelettől 6 fő hiányzik. Az elmúlt két évben fejlesztés történt a fizetések szempontjából is. 
Most elértük azt, hogy Ferencváros középszinten van a fizetések tekintetében. Most már nem emiatt nem jönnek, 
egyszerűen létszámhiány van, mindenki létszámhiánnyal küszködik. Az illegális szemétlerakásra visszatérve: 
felderítünk. A szemétlerakás 90%-a a Kormányhivatalhoz kerül, amiket mi kamerákon keresztül be tudunk 
azonosítani. Onnan sajnos – ez már évek óta így van – visszajelzést nem kapunk, mert nem kötelesek nekünk 
visszajelezni, hogy mi történt. Egyedül az építési hulladék kihelyezése rendőrségi ügy, onnan tudnánk információt 
kapni, hogy ebből mennyi van. Ezért került anno kialakításra az úgynevezett mobilkamera rendszer, amelyek 
kimondottan szemetes területeket figyelnek. Most is egy olyan anyagon dolgozunk, amiben újabb kamerákat 
fogunk kihelyezni Ferencvárosban. 
 
Gyurákovics Andrea: A tegnapi bizottsági ülésen is szóba került a Ferenc tér. Mivel Dr. Kulpinszky Eleonóra 
nincsen jelen, engedjék meg, hogy azt, amit ő nekem írt ezzel kapcsolatban észrevételt, azt felolvassam. A 
döntéshozó pontosan tudta, hogy a parkőrség azért lett kitalálva, hogy biztosítsa a rendet és a nyugalmat, 
ahogyan az a Ferenc tér esetében a közösségi tervezés során a környéken élők megkérdezéséből kiderült: az 
első fontos teendőként azt jelölték meg az emberek, hogy legyen parkőrzés. Mi tudtuk, hogy parkőrzést kérnek, 
nem parkgondnokságot. Kifejezetten azt, hogy ez a park és amelyik még szükséges kiemelten őrzésre kerüljön. 
A parkőrök tudták, hogy mi a feladatuk és mi a kötelességük. Azt is tudtuk, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft-nek 
ilyen hatásköre nincsen, ezt a mostani döntéshozóknak is tudnia kellett. Amikor átalakításról beszélünk, akkor az 
átalakításnál pont az a döntés született, ami megszüntet és nem átalakít, hiszen maga a klasszikus parkőrzés 
már nincsen. A parkőrzés valóban onnan alakult ki az előző Képviselő-testületnél, hogy a Ferenc téren volt egy 
megkérdezés, a lakosság bevonása, nekik ez volt a kérésük és akkor gondolkodott el az előző városvezetés 
Igazgató Úrral együtt, hogy ezt ki kell terjeszteni a többi közterületre és többi parkra is. Kísérleti jelleggel volt, 
ahol nem egész nap volt őrzés. Ennek megvolt a rendje. Az elején valóban nehezen ment, de aztán beindult és 
rendesen működött. Nagyon szomorú az, most még ráadásul ezt hallva az Igazgató Úrtól, hogy a környező 
kerületek éppen nem a megszüntetés, hanem a létrehozás, kibővítés mellett vannak. Pont az ellenkezőjét 
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csinálják, mint amit a IX. kerület. Arról nem volt információ, hogy a társasházi kamerarendszer, mert volt egy ilyen 
pályázati lehetőség a Közterület-felügyletnél, hogy ezzel most mi történt? Ez folytatódik tovább vagy ez is 
megszüntetésre került a beolvasztással? 
 
Baranyi Krisztina: Nem szüntettük meg a parkőrzést, hanem kibővítettük. A parkőrzés, ahogyan Igazgató Úr is 
elmondta, amikor ez a rendszer működött, akkor minden panasz azzal kapcsolatban jött, hogy szemetes és 
piszkos a Ferenc tér. Azt mondták és ezt Igazgató Úr is megerősítette, hogy a parkőrök nem hajlandóak lehajolni 
a szemétért és összeszedni, mert az ő munkakörük, feladatkörük, az őrzés, viszont nem tisztítják meg. Mi ezt ki 
akartuk terjeszteni a parkgondnoksággal, hogy ne FESZOFE Nonprofit Kft. dolga legyen. Amikor jelez a parkőr, 
hogy ott szemét van, akkor oda a cég küldjön egy brigádot, a parkőr önmaga lássa el, legyen benne a munkaköri 
leírásában az őrzés és a gondnokság, vagyis a takarítás is. Nem megszüntettük, hanem kibővítettük ezt a 
feladatkört.  
 
Torzsa Sándor: A történeti hűség kedvéért: parkőrséget Ferencvárosban még a Dr. Gegesy Ferenc vezette 
Önkormányzat hozta létre, majd, amikor Önöket megválasztották, akkor megszüntették a parkőrséget. Utána 
rájöttek, hogy ez hiba volt és újra alapították. Nincsen ezzel semmi probléma, csak ez a történet így kerek. Értem, 
hogy mobilkamerára van szükség. Az egyik oldalon azt tapasztalom a választókerületemben, hogy folyamatos az 
illegális szemétlerakás. A FESZOFE Nonprofit Kft. elviszi, de ugyanazokra a helyekre folyamatosan teszik le a 
szemetet. Értem, hogy ahol van mobilkamera ez megszűnik, de bizonyos helyeken már évek óta van. Jó lenne 
ebben a történet valamilyen együttműködés a FESZOFE Nonprofit Kft. vagy a Közterület-felügylet részéről, pl. 
hogy ide és ide 3-4 hónapja rendszeresen tesznek le szemetet, tegyünk oda egy mobilkamerát és térképezzük fel 
ezt. Nem tudom hogyan lehetne megoldani, csak a problémát érzékelem. Ezzel kellene valamit kezdeni. A másik, 
ami megütötte a fülemet, hogy az hangzott el, hogy a Kormányhivatalhoz kerülnek ezek az ügyek. Nem vagyok 
szakembere ennek a történetnek, de mi nem szankcionálhatunk? Nem tudunk mi erre pénzbírságot kiszabni? 
Saját hatáskörben? Ez hogyan működik? Miért kerül a Kormányhivatalhoz?  
 
Reiner Roland: Kérem, azok a képviselők beszéljenek csak, akinél a szó van és ne üzengessenek egymásnak 
keresztbe. Azt gondolom, hogy, amit Torzsa Sándor felvetett az egy releváns kérdés, de nagyon elkanyarodtunk 
a beszámoló kereteitől, amit 27 perce tárgyalunk. Még van három tájékoztató és fontos döntések a zárt napirendi 
pontnál. 
 
Szilágyi Zsolt: Polgármester Asszony is megjegyezte, hogy a parkőrök őrizték a parkot és felhívták a Közterület-
felügyeletet, ha olyan dolgot tapasztaltak, amihez kellett a Közterület-felügyelet vagy a rendőrség, de nem 
szedték össze a szemetet. Kérdem azt, hogy a parkgondnokok összeszedik a szemetet, de szólnak-e a 
Közterület-felügyeletnek vagy a rendőrségnek, hogyha olyat tapasztalnak, hogy oda beviszik a kutyát, ahova nem 
lehetne, ott alkoholt fogyasztanak, ahol nem lehetne, ott laknak életvitelszerűen, ahol nem lehetne, oda vizelnek, 
ahova nem lehetne? Ez az összes játszótéren jelenleg megtörténik. Az anyukák panaszkodnak, hogy a 
játszótérre bemennek az emberek és ott végzik a dolgukat. Nemcsak a kicsit, a nagyot is. Ha van valahol 
gondnok, az jelzi-e valakinek, hogy probléma van vagy csak összeszedi a szemetet?  
 
Rimovszki Tamás: Az, hogy milyen kamerákat helyezünk ki, az költségvetés kérdése. Az volt eddig a tapasztalat 
és azért nincsen több ilyen mobilkamera, mert ahonnan levesszük, oda elkezdték újra visszahordani a szemetet. 
A helyszínek közül 4-5 alapból megvan. Pl. a Kén utcánál a nagy területnél. Onnan egyszer elvettük a kamerát, 
egyből telerakták szeméttel. Az szerintem ott marad, mint fix kamera. Hogyan kerül a Kormányhivatalhoz? 
Jogszabály írja elő: csak az építési hulladék a rendőrségé, egyébként az összes többi a Kormányhivatalhoz 
kerül. Van helyszíni bírság, tettenérés esetén, ha elismeri az elkövető. Ez maximum 50.000 forint lehet. Amikor 
mi ezt alkalmaztuk, még alá is kellett írni. Szívesen aláírják inkább ezt, mert a Kormányhivatal sokkal több 
bírságot is ki tudna szabni. Ahol az atlétikai pálya épül, oda kamionszámra hordták a sittet és éltünk a 
feljelentéssel. A kamerával látjuk, meg kell vizsgálnunk az autót rendszám alapján, meg kell keresnünk és így 
teszünk feljelentést a Kormányhivatalnál. A Kormányhivatalnál még mindig mondhatja azt az elkövető, hogy nem 
ő vezette az autót, ha nem olyan minőségű a kép, akkor vége is az ügynek. Elég bonyolult egy ilyen elkapás. A 
rendőrség kevésbé foglalkozik vele, hiszen tőlük a nagy része elkerült. A Kormányhivatal pedig nem 
nyomozóhatóság.  
 



46 
 

Márton József: Rimovszki Tamás összefoglalójával kapcsolatban írtam egy hozzászólást és eljuttattam a 
képviselőkhöz. Megint előkerültek ebből különböző részek, ehhez szeretnék néhány szót hozzáfűzni. Az egyik az 
a parkőrség és a parkgondozás, hogy hogyan működik ez az egész. A kettő között nagyon nagy az átfedés. A 
hangsúlyok vannak máshol. Elhangzott az, hogy amikor felmerült az, hogy a parkőrök átkerülnek a FESZOFE 
Nonprofit Kft-ba, és ismertettük velük a teendőiket, hogy a gondnokságban elsősorban gondnoki teendőket kell 
elvégezniük és a takarítást is, tehát le kell hajoljanak a szemétért, akkor nem igazán tartották ezt többen 
elfogadhatónak, ezért 5 fő nem is jött már át a cégünkhöz. A másik, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. részéről 
mennyire képzelhető el parkőri, rendészeti tevékenység? Alaphelyzetben a cég egy szociális foglalkoztató. 
Ennek megfelelően a közszolgálati szerződés egyeztetésénél is ebben maradtunk, hogy ezt a jellegét továbbra is 
őrzi és nem megy át rendészeti jellegű cégbe, még részlegesen sem. Ennek megfelelően a közszolgálati 
szerződésben, ami a parkgondnokság feladatait taglalja, egyik részében szerepel a rendészeti jellegű feladat, 
tevékenység. Még pedig így: közbiztonsági probléma esetén rendőrséget, illetve Közterület-felügyeletet kell 
értesítse a parkgondnok. Tapasztalatunk az volt, hogy a Közterület-felügyeletnek meglehetősen sokrétű a 
feladata és létszámhiánnyal küzd, így mi inkább a rendőrséggel tudtunk operatívabb kapcsolatot kialakítani. 
Főleg olyankor, amikor a parkgondnokok takarítási munkavégzését akadályozták a hajléktalanok, esetleg 
molesztálták őket vagy másokat, ez esetben a rendőrség volt az, aki ezekben az esetekben be tudott avatkozni. 
Nyilván nem az a cél, hogy molesztáljuk a hajléktalanokat, mert ez egy másik kérdés, hanem egyszerűen a 
munkájukat nem tudták már elvégezni a dolgozók a lakosság érdekében, ehhez kértük a rendőrség segítségét, 
amit meg is kaptunk. Másnapra már nem voltak ott a hajléktalanok és a munkát el lehetett végezni. Volt ilyen 
rendészeti tevékenység a FESZOFE Nonprofit Kft. részéről pl. az, hogyha valamilyen baleset, sérülés történik, 
akkor igyekeznek segíteni a kollégák, illetve mentőt hívnak. Ezek a részek működnek. Más a jellege egy 
rendészeti dolgozó gondolkodásának és más egy gondnoksági dolgozó felkészültségének, kiállásának. A 
parkőröket általában úgy választják ki, hogy komoly, meglett férfiak, akik oda tudnak állni, be tudnak szólni, ha 
valami nem úgy történik, ahogyan a szabályok előírják. A gondnokok nem feltétlenül ilyenek. Lehet látni, hogy 
akinek ilyen kiállása van, az nehezebben hajol le a szemétért, a másik viszont elvégzi azt a munkát, amire 
egyébként javarészt szükség van. Bízom benne, hogy látszik ennek az eredménye. Nálunk a cég felépítése sem 
olyan, mint a Közterület-felügyeletnek, nincsenek jogászaink, akik az ilyen jellegű problémákkal foglalkoznak, ha 
valakit elkapunk. Nem is kaphatunk el, nem is büntethetünk, legfeljebb szólnak a kollégák. Nem egyszer kaptak 
már fenyegetést is emiatt. A nyitásról, zárásról és egyéb dolgokról, amire kitért Rimovszki Tamás összefoglalója, 
arra írtam választ, ezt minden képviselő megkapta.  
 
Kállay Gáborné: Nem értem, hogy mi a probléma. Volt egy nagyon jól működő rendszer. Reggel jöttek a 
FESZOFE Nonprofit Kft. dolgozói a parkba, kitakarítottak, összeszedték a szemetet, utána 9 órakor megérkezett 
a parkőr, aki egész nap ott volt és biztosította a rendet és a normális működését a parknak. Bárkinek bármilyen 
problémája volt a kutyásokkal, vagy a játszótereken, volt egy működő, normális rendszer. Ebből most lett egy 
összevonás, ami nem működik. Miért nem térünk vissza az eredeti felálláshoz? Miért nincsen parkőrzés és 
mellette a FESZOFE Nonprofit Kft. munkatársai ellátnák a terület tisztántartását? Nem értem, hogy miről 
vitatkozunk itt órák óta? Ha egyszer volt valami, ami normálisan működött, utána felállt egy olyan rendszer, ami 
nem működik, akkor vissza kell térni ahhoz, ami normálisan tud működni.  
 
Baranyi Krisztina: Elmondtam ezelőtt 10 perccel, hogy pont azért történt változtatás, mert nem működött 
normálisan.  
 
Rimovszki Tamás: Elfelejtettem válaszolni Szilágyi Zsolt kérdésére. Mondja Igazgató Úr, hogy felhívtak minket, 
nem emlékszem arra, hogy a parkgondnokok valamikor is felhívtak volna bármilyen ügyben minket. Elfelejtettem 
mondani, hogy a hajléktalan ügy 2018. novembere óta a rendőrséghez tartozik, a Közterület-felügyelet sem tud 
vele mit kezdeni. Örülök, hogy odafordulnak és kijön a rendőrség. Nekünk is az a tapasztalatunk, hogy a 
rendőrség kijön minden esetben, amikor szólunk. A másik, hogy Igazgató Úr azt mondta, hogy jó kiállású férfiak 
voltak a parkőrök, megjegyezném, hogy a legjobb parkőrünk nő volt a Ferenc téren. Két nő volt és egy úr. 
Szerettem velük dolgozni, sokkal lelkiismeretesebbek voltak, mint a férfiak.  
 
Mezey István: Az igazgató urak elmondásából az az érzésem van, hogy rendészeti feladatok ellátása nélkül 
hiába tud a parkgondnokság köztisztasági szempontból jobb szolgáltatást ellátni, a rendészeti feladatok ellátása 
nélkül a szemetesedés, az a probléma, ami a parkjainkat jellemzi, az egyből újratermeli önmagát. A hajléktalanok 
lehet, hogy elmennek a rendőrség 1-1 kiszállása pillanatában, de nemsokára visszatérnek. Rendészeti feladatok 
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ellátása nélkül nem biztosítható hosszútávon a parkjaink tisztasága sem. A rendészeti feladatok hiányában nem 
csak tisztasági problémák vannak a parkban. Természetes, hogy kisgyermekeket nem fognak egy olyan parkba 
vinni, ahova kutyákat is beengednek, ahol nekik nem lenne helyük és pláne a hajléktalanokat. Rossz irányt 
vettünk. Lehet, hogy nem működött az eredeti felállás. Én ezt vitatom. De, ha nem is működött, akkor is rossz 
irányba változtattak, mert kivenni teljesen a rendészeti részt, az még további problémákat gerjeszt és nem pedig 
megoldja azt.  
 
Baranyi Krisztina: Részben egyetértek Képviselő Úrral. Amikor kialakítottuk ezt a rendszert, akkor a Közterület-
felügyelet, a rendőrség, az akkor meglévő FESZOFE Nonprofit Kft. munkamódszereit, a véleményüket, 
javaslataikat mind figyelembe vettük ahhoz, hogy ezt így kialakítsuk. Az, hogy most Ön szerint nem jól működik, 
szerintem működhetne jobban, ez nem a két modell közötti választás kérdése, szerintem ezt kell javítani. Magam 
részéről a FESZOFE Nonprofit Kft-ben lévő szervezeti gondokat látok. Azért van felelős igazgatója, felelős 
Közterület-felügyelet és rendőrség, hogy ezt segítse, hogy ezen javítani lehessen. Nem azt gondolom, hogy a két 
modellben kell gondolkodni, hogy vagy az egyik vagy a másik, hanem a meglévő rendszert kell javítani.  
 
Torzsa Sándor: Nem szeretném én a spanyol viaszt feltalálni, de picit olyan furcsa az, hogy pakolgatjuk le az 
illegális szemetet, elszállítjuk több 10 millió forintért és széttesszük a kezünket, hogy ha elkapjuk, akkor lehet, 
hogy a rendőrség nem foglalkozik ezzel. Nem értem én ezt a dolgot. Nekünk ebből kárunk keletkezik, nem kicsi, 
hanem nagy összegű kárunk. Nem vagyok jogász, de a Btk-ban nem egy olyan paragrafus van, amelyben az 
szerepel, hogyha kárt okoz valaki valakinek az büntetendő Btk-s tétel. Ezek taxatíve kimutatható pénzügyi 
tételek. Nem kis összegekről beszélgetünk. Lehet, hogy gyakorlatot kellene ebben a történetben újragondolni. 
Szerintem minden egyes illegális szemétlerakás, ami feltérképeződik, az nem csak egy polgárjogi bírság 
kategória, hanem, abba kell, hogy legyen büntetőjogi per és majd a rendőrség megállapítja, hogy megállja-e a 
helyét. Muszáj, hogy kimozduljunk ebből a történetből, mert ennek nincsen vége. A kerületünkben az illegális 
szemétlerakás tarthatatlan állapotokat eredményez. Olyan kerületet, ahol lakótelepek kellős közepén a bútorok, a 
kidobált elektronikai hulladékok folyamatosan halmokban állnak, nem láttam. Nincsen. Ez csak Ferencvárosban 
jellemző és nem igaz, hogy ezt több kerület fel tudta számolni, itt nálunk pedig ez egy rendszeres probléma. 
Tessék kicsit komolyabb venni ezt, mert ez egy tarthatatlan helyzet és nagyon zavarja az embereket az, hogy a 
különböző kupacokat kerülgetik. Abban 100%-ig biztos vagyok, hogy az illegális szemétlerakások mindig egy-egy 
befektetői, vállalkozói körtől kerülnek ki ezekre a helyekre. Ezt fel kellene térképezni, kellene bírságolni, 
büntetőfeljelentést tenni. Ha többször el van kapva, akkor a károkozási mennyiség Btk. szempontjából is 
nagyobb. Nem szabad ezt hagyni, mert ennek a láncolatnak soha nincsen vége és nem az a normális kezelési 
mód, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. elviszi ezeket a történeteket. Nem tudom, hogy Rimovszki Tamáséknak, a 
Jegyző Asszonynak van-e ebben feladata, nem tudom, de a probléma itt van és nincsen megoldva.  
 
Baranyi Krisztina: Újabb és újabb bejelentkezések vannak hozzászólásra. Szeretném felhívni mindenki 
figyelmét, hogy a 13.30-kor, ha a meghívásnak eleget szeretnénk tenni a Humanitas díjátadóra, akkor el kell 
innen indulnunk. Addig ezt a napirendi pontot jó lenne, ha befejeznénk, mert megszakítani nem tudjuk. Erre 
figyelemmel adnám meg a szót a további képviselőknek. 
 
Kállay Gáborné: Torzsa Sándorral ellentétben a témához szeretnék hozzászólni és reagálni arra, amit 
Polgármester Asszony mondott. Minden áldott nap ott vagyok a Haller parkban évtizedek óta, reggel, amikor 
lemegyek futni ott vannak a FESZOFE Nonprofit Kft. dolgozói, akik takarítanak. Működött a rendszer. Ott voltak a 
parkőrök, fenntartották a rendet. Két külön dolog. Változatlanul állítom, hogyha egyszer jól működik egy rendszer 
és, ha a parkőrök nem vállalják, hogy felszedik a szemetet, akkor miért kell ezt erőltetni, miért nem lehet, hogy a 
tisztántartását a parkoknak FESZOFE Nonprofit Kft. végezze el, a Közterület-felügyelet pedig lássa el a parkőri 
teendőket. Próbáljuk meg ezt a rendszert visszaállítani, ha nem működik a parkgondnoki rendszer, mert erre nem 
találunk olyan embert, aki fent is tartja a rendet és hajlandó szemetet is szedni, akkor válasszuk újra ketté ezt. 
Láttam, tudom és tapasztaltam mindent. A Haller park mellett lakom közvetlenül, oda járok mindennap futni és 
oda viszem az unokáimat a játszótérre. Tudom és tapasztalom, hogy hogyan működött az a rendszer és most 
nem működik a rendszer. Próbáljunk meg ezen változtatni és próbáljuk visszaállítani azt a rendszert, ami jól 
működött. 
 
Baranyi Krisztina: Elmondom még egyszer: az volt a kifogás és azt szerették volna az emberek, hogyha van 
parkőrség, akik folyamatosan jelen vannak, akkor ne a napi egyszeri FESZOFE Nonprofit Kft. általi takarítás 
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legyen, mert napközben is probléma a kutyapiszok, napközben is probléma szemetelés. A lakosok látták, hogy a 
parkőrök ott vannak és annyit nem tesznek meg, hogy a kuka mellé esett szemetet bele rakják a 
szemetesládába. Pont ezt szerette volna a lakosság, hogyha parkőrséget tartunk fent, akkor miért nem lehet 
napközben takarítatni a parkőrökkel. Értem, hogy nem lehet erre Ön szerint embert találni, szerintem a 
parkgondnokság erre jött létre, ezeknek az embereknek már ez van a munkaköri leírásokban. Ezt nekik meg kell 
csinálni a munkabérükért. 
 
Takács Zoltán: Két megjegyzésem lenne. Támogatom a parkgondnokság intézményét, feltéve, ha ehhez egy 
megfelelő összeget rendelünk. Szóba került, hogy a parkőrzéssel megbízott személyek nem szeretnek lehajolni a 
szemétért. Meg kell kérdezni, hogy mennyiért szeretnének lehajolni a szemétért? Beszélünk parkokról és 
problémáról, nincsen olyan, hogy parkok és problémák. Olyanok vannak, hogy a „A”park és „A” probléma, illetve 
„B” park és „B” probléma. Nálam többet senki nem jár a Ferenc téren át. Az elmúlt egy évben 6-800 alkalommal 
keresztül sétálok. Ott, ha év végéig nem lenne takarítás, akkor se lenne szemét, mert egy csikket nem lehet úgy 
eldobni, hogy hatvanan nem néznék, mert akkora a forgalom a Ferenc téren. Akkora szégyenérzet pedig van az 
emberekben, hogy 60 ember előtt nem áll neki senki szemetelni. Ellenben ott van a Lenhossék park, ami sokkal 
kevésbé belátható park, tizedannyi ott lévő lakossal. Ott órákig tud ülni az ember szotyizni, cigizni, a kutya nem 
veszi észre. Olyan szép szeméthalmokat tudnak generálni emberek, sokkal könnyebben, mint a másik helyen. A 
Ferenc téren a legnagyobb probléma abból adódik, hogy a kerékpáros futárok úgy tekernek keresztül a parkon, 
mintha nem lenne holnap. Ott nem a szemetelés a probléma. A Lenhossék parkban az a probléma, hogy ott 
szemetelnek és össze kell szedni, és éjszaka hangoskodás van. A Haller parkban pedig egy harmadik féle 
probléma van. A komplex problémát úgy lehetne megoldani, ha mindegyik parknak figyelembe vesszük a 
sajátosságait, a problémáit és mindegyikre egyéni megoldást készítünk. Valahol a parkőrzés a megoldás, valahol 
a parkgondnokság, valahol pedig lehet csak kamerákat kellene felszerelni. Az lenne a lényeg, hogy ne egységbe 
kezeljük a kerület összes parkját, mert nincsen olyan megoldás, amelyikkel mindegyiket meg tudnánk oldani, 
hanem meg kell nézni mindegyiknél, hogy melyek a fő problémák és azokra kell parkonként egyesével megadni a 
megfelelő választ.  
 
Baranyi Krisztina: A következő képviselő-testületi ülésre készíttetünk a FESZOFE Nonprofit Kft. és a Közterület-
felügyelet által elkészített javaslatot, hogy ők szeretnék-e, hogyha parkonként lenne kezelve és akár parkonként 
milyen megoldási javaslatokat látnak. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Rövid pontosító hozzászólásom lenne, hogy a gondolkodás iránya megfelelő keretek között 
történjen. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértésére a Btk. tartalmaz tényállást, a kerületi illegális 
szemétlerakásra, ami a (2) bekezdés, rendőrségi hatáskörbe tartozik a történet. Az, hogy valaki kárt okoz a 
kerületnek, az egy szerződésen kívüli károkozás, ez nem Btk., hanem Ptk., ott bíróságra lehet menni pereskedni. 
Sajnos Torzsa Sándor pont nem hallja, amit mondok, gondoltam, ha ilyen irányba gondolkodunk, azt tegyük meg 
normálisan. A károkozás az Ptk-beli tényállás, ott felperesként mehetünk a bíróságra, ha tudjuk azt, hogy ki az a 
személy, aki ellen pert indítunk és rajta leverhetjük a költségeket. Válasszuk el élesen gondolkodásban ezt a 
kettőt egymástól, mert nagyon nem ugyanaz. 
 
Baranyi Krisztina: 13.30-kor a bejárat elé áll egy busz, ami mindannyiunkat elvisz az ünnepi alkalomra. Deutsch 
László hozzászólása után szeretném lezárni a tájékoztató tárgyalását. A busz nem nagyon tud körözni vagy 
megállni az építkezés miatt.  
 
Deutsch László: Szeretném lezárni a vitát egy kéréssel. Szeretném Polgármester Asszonyt megkérdezni, hogy 
szeretnék-e a parkjainkat rendeltetésszerűen működtetni? Bólintást kérek vagy nemet. Bólintást láttam, ez 
esetben az lenne a javaslatom, hogy szedje össze szakértő csapatát és új megoldást tegyen a Képviselő-testület 
elé, most, hogy a két cégvezető által felsorolt problémákat is, és mi kiválasztjuk a megfelelőt.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Torzsa Sándornak délelőtt volt egy megjegyzése a benzinárra vonatkozóan, 
vizionált nagyon magas összegeket. Kocsis Máté országgyűlési képviselő posztját engedje meg, hogy 
felolvassam: „Legfeljebb 480 forint lehet a benzin és a gázolaj ára hétfőtől.” Kormányhatározat született. Torzsa 
Úr ilyen gyorsan teljesüljenek a kívánságai. 
 
Baranyi Krisztina: Szünetet rendelek el. 15.00 órakor folytatjuk.  
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A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
17./ Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és rágcsálóírtással 
kapcsolatban 

63/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató 
 

Szilágyi Zsolt: Szeretném megkérdezni, hogy a Koppány utcában a patkányirtás megtörtént-e a Koppány 
utcában? Jeleztem két üléssel ezelőtt, amit a lakók kértek, hogy tele van csótánnyal és patkánnyal a Koppány 
utca, menekülni kellett előlük, macskanagyságúak voltak. Történt-e irtás?  
 
Reiner Roland: Erre nem fogok tudni válaszolni. Pápa Levente vagy Pataki Márton jelen van-e, de most pont 
nincsenek még jelen. Ha megérkeznek Képviselő Úr meg tudja őket kérdezni. További kérdés, észrevétel nincs.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
18./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről 

72/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető 
 

Dr. Mátyás Ferenc: Már a tegnapi Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén felvettem 
azt, hogy számolgattam és a cikk költség brutálisan sokra jön ki egy közpénzből fenntartott önkormányzati lap 
esetén. A költségek ugyanannyi kb. minden hónapban, ezért bátorkodtam a legfrissebb szám alapján elvégezni a 
számolásokat. Ez egy 32 oldalas lap, amiből lejön 4,5 oldal fed lap és hirdetés, illetve 1 oldal szerkesztői 
köszöntő. Marad 27,5 oldal, ami a tényleges tartalom. Ebből képek 10,5 oldal, erre ma nem térnék ki, beszéltem 
róla tegnap. Szöveg nagyjából 17 oldalra jön ki. Ebben az újságban 21 cikk volt, mondjuk 20,5, mert az egyik 
kicsi. Az újságírói tevékenységre kifizetünk 1.320.725 forintot per hónap. Az első számítás ez alapján az volt, 
hogy egy cikk, egy oldal, tehát egy cikk költsége, amit kifizetünk rá az 64.425 forint. Dolgozom szerkesztőségnél, 
ahol szintén írnak szakmai cikkeket a hatodáért születnek meg bruttóban ezek az írások. A 60.000 forint sok. 
Még akkor is, ha elkezdtem úgy számolni, hogy ebben az 1,3 millió forintban benne van egy felelős szerkesztői 
díj is. Ha eltekintünk a 300.000 forinttól és számolunk 1 millió forinttal, akkor is az jön ki, hogy 1 oldalnyi szöveg a 
kerületi újságban az 58.823 forintunkba kerül, tehát a szerző ennyit kap. Ebben vannak olyan tartalmak, pl. a 
mostani lapszámban, hogy egy oldalas elemzés, beszámoló a Squid Game Netflixen futó és port kavart dél-
koreai sorozatról. Amit nyilván nem is kell megnézni hozzá, mert, ha minőségi portált megnéz az ember hozzá, 
ahol kritikával foglalkoznak, elolvas két cikket és abból kb. copy space-vel össze tudja rakni a cikket, plusz egy-
két véleménycikket elolvas és kész. Egy A4-es oldalnyi szövegért kifizetni 58.000 forintot, az szerintem 
elképesztően nagy luxus. Úgy érzem, hogy ezt a területet a jövő évi költségvetésnél erősen felül kellene 
vizsgálni, mert ilyen cikkekért ennyit kifizetni. Szerintem a teremben is elég sok jelentkező lenne, aki azt mondja, 
hogy megnézi az új Bond filmet a moziba és 1 oldalnyi szöveget összehoz róla 60.000 forintért. Vannak határok 
és ezt ne lépjük át. 
 
Takács Krisztián: Nem Igazgató Úrhoz lenne majd kérdésem, hanen a Pénzügyi Irodához, mert a tegnapi 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén már mi fel tudtuk tenni azokat a kérdéseket, amiket szerettünk 
volna. Fény derült egy félreértésre is: elvileg 110 millió forintot szerettünk volna az idei évben fordítani a 
médiacégre és a kerület médiájára. Probléma az, mivel ez a cég most született ebben évben, ezért év elején még 
más helyekről is költöttünk olyan költségsorokról, amelyek ezeket a feladatokat fedték le. A 3217-es költségvetési 
soron van 92 millió forint. Viszont a Ferencvárosi újság 3426-os során van 30 millió forint előirányzat. Ezzel a 
sorral kapcsolatban kaphatunk-e tárgyi adatokat? Meg tudják-e nekünk mondani, hogy erről a sorról idén mennyi 
pénz lett elköltve?  
 
Reiner Roland: A Pénzügyi Iroda megnézi a tételes bontást, ez tegnap is már elhangzott. Azon a soron lévő 
közel 30 millió forint, az úgy adódik, hogy az év elején odatett 11 millió forint plusz a tavalyi évről jött 
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kötelezettségvállalás. Az idei évre a 11,2 millió forint számít. Ha kellenek ezen belül részletek, akkor a Pénzügyi 
Iroda meg fogja tudni mondani.  
 
Deutsch László: Láttam az új 9-est. Hiányzik róla egy mondat. Jegyző Asszonyhoz intézem az igét: nincsen 
rajta, hogy jogutód. Mi történt? Nem ülök diadalt, a félreértések elkerülése végett. Nagyon fájlalom, hogy a IX. 
kerületben ilyen dolgok előfordulhatnak. A Jegyző Asszony és Baranyi Krisztina regnálása alatt. Ha nem jogutód, 
elmaradt a közbeszerzés és így tovább, sorolhatnám. Szeretném megismerni a 9-es tudósítóját, aki az ülésünkről 
tudósít, kérem álljon fel. Hogy van ez Asszonyom? Megint utasítja a Főszerkesztőt, hogy melyik újságírója mit 
írjon meg? Egy képviselő-testületi ülésen sem volt itt a 9-es képviselője. Vagy megálmodja, hogy mi történt a 
képviselő-testületi ülésen? Adok lehetőséget, hogy válaszoljon, lehetőleg érthetően, ne elhaló hangon. Ami itt 
történik, az felháborító. Tudom, hogy aki a médiát uralja, az nagyon erős ember, de ne így. Arról volt szó, hogy ez 
a lap pártsemleges lesz. Valamivel visszafogottabb lett, de ugyanúgy érzem az elfogultságot, néha az 
elvakultságot. Megint nincsenek benne a képviselők elérhetőségei. A képviselők azért vannak, hogy a választók 
és az Önkormányzat között, a választókat és az Önkormányzatot képviseljék. Ez az jelenti, hogy fél évente fog 
megjelenni? Nem látom a Ferencvárosi Művelődési Központ programjait, a Pinceszínház műsorát, a FESZ Kft. 
rendelési rendjét. Ezek egy önkormányzati újság feladatai. Ha eddig nem tudta Asszonyom, akkor memorizálja, 
vegye át és utasítsa a megbízottat. Az a szerződés, amit Ön kötött közérdekű adatokban megkaptam, most már 
értem miért ilyen hiányos, ezért perelünk. Ott három név szerepelt: megbízó Baranyi Krisztina, megbízott 
Vágvölgyi Bátor József András, utolsó aláíró a Pénzügyi Iroda vezetője. Jegyző Asszony felhívom a figyelmét, Ön 
a törvényesség őre, hiába írtak Ön helyett alá, Ön éppúgy felelősségre vonható lesz, mint a közérdekű adatok 
hiányos átadása miatt. Most várom a Polgármester Asszony válaszát.  
 
Baranyi Krisztina: Ha odanéz, látja, ott van a kamera, abban jelen időben hallják, hallották, amit Ön mondott 
most és az egész képviselő-testületi ülést. Az újság is tud onnan tudósítani. Az újság főszerkesztőjét soha, 
semmilyen módon nem utasítom és senki nem utasítja, ezt nevezik független médiumnak. Azok a 
közszolgáltatási tartalmak, azokra úgynevezett weblapok vannak rendszeresítve. Minden egyes helyen a FESZ-
nél, a 9 TV-nél, az FMK-nál, az Önkormányzatnál, használják ezeket jó sokan. Nem akarom minősíteni azt, hogy 
miért nem használja. Akik meg akarják találni ezeket az információkat, azok az interneten 1,5  perc alatt az 
összeshez hozzájutnak. 
 
Torzsa Sándor: Szeretném megdicsérni Hagymási Zoltán igazgató urat, ha egy tájékoztatót kér a Képviselő-
testület, annak formailag, szakmailag úgy kell kinézni, ahogyan ez a tájékoztató kinéz. Van neki gazdasági része, 
szöveges része, lehet érteni, tudni azt, hogy mi történik a cégen belül. Köszönöm Igazgató Úrnak ezt a 
tájékoztatót. Amit Dr. Mátyás Ferenc elmondott, az egy nagyon érdekes számítás. Ha jól értem, akkor az újságba 
egy lap 50-60.000 forintba kerül. Nem tudom, hogy mennyire jogos elvárás az, hogy 50-60.000 forintért egy 
újságíró jelenjen meg és a helyszínen tudósítson és ne tv képernyőkön keresztül. Ezt mindenkinek szíve joga 
eldönteni azt, hogy mi ebben a jogos, követendő. Az első ferencvárosi újság, amit ez a Képviselő-testület 
létrehozott, az első ideiglenes főszerkesztővel példaértékű és olyan újság volt, amire büszkék lehetünk. Ez a 
Kilenc névre hallgató történet – lassan már eltelt 1 év – még mindig nem érzem, hogy megtalálná a helyét, hogy 
olyan újság lenne, ami kerületi kötődésű, kerületi érdeklődést nagyban kielégítő lap lenne. Szoktam azt mondani 
poénosan, hogy gyenge kezdés után komoly visszaesés tapasztalható. Sokszor kértük, hogy kerüljenek be a 
képviselők fogadóórái, egy lapszámba sikerült rosszul betenni, legalábbis az én fogadóórámat. Most már ebbe 
benne sincsen. Nem is mondom azt, hogy javítsák ki, mert úgyse teszik bele. Ahhoz kell erkölcsi alap, hogy 
kritizáljon valaki egy ilyen újságot, Önök milyen újságot adnak ki, nem tudom, hogy ezzel tisztában vannak-e? Ha 
Önök számon kérik egy újság minőségét, először nézzék meg az Önök újságát, a címeket és a cikkeket. Ehhez 
képest a kerületi újság nincsen sehol sem.  
 
Mezey István: Már hozzá se kell szólnunk ahhoz, hogy kritikát kapjunk, ez jelent valamit, ez pozícionál egy 
pártot. Amit felmutatott újság Torzsa Sándor, az nem Önkormányzat által kiadott lap. Az, hogy valamilyen 
pénzből megjelenő újságnak mi a tartalma, illetve közfeladatot is ellátó újságban milyen tartalom van, e között 
van némi különbség, Ön is tudja, hogy mi ez. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén szándékosan nem 
mentünk bele tartalmi kérdésekbe, gazdaságilag is lehet boncolgatni azt, hogy a médiacégnek, főleg az újságra 
elköltött pénze a helyén van-e vagy sem. Nem irigylem Igazgató Urat. Úgy érzem azért lett kinevezve, hogy 
személyén keresztül tompítsa a 9-es újságra érkező kritikákat. Sajnálom ezért. A 9-es Tv sokkal közelebb van a 
közszolgálatisághoz. Ez az újság egyedül véleményeket ír le, általában kormánykritikákat és véleményeket. Soha 
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nem hagyja ki az alkalmat, hogy belerúgjon a magyar labdarúgásba, most éppen a Ferencvárosba. Komolyan 
mondom, hogyha egy újpesti önkormányzati lapban jelent volna meg ez a cikk, talán ott helye lett volna. A 
Képviselő-testületről is mi jelenik meg? Egy oldal vélemény. Egy közszolgálati újság ne csak véleményeket 
jelentessen meg, az teljesen lényegtelen, hogy kormánykritikus vélemény, ami Önöknek tetszik, esetleg nekünk 
nem tetszik. Egy ilyen újság nem vélemények összecsapásából kell, hogy álljon. Lássa el azokat a közszolgálati 
funkciókat, a kerületi tartalmakat, amik nem csak vélemények zagyva összessége. A képviselő-testületi ülésről is 
inkább csak vélemények vannak, pedig vannak komoly témák, amikről írhatna az újság sok hasábon keresztül. 
Ezt mindig kihagyja. A ferencvárosi emberek életét befolyásoló fontos kérdéseket kihagyja. Semmilyen módon 
nem próbál meg feltárni, hanem ezen ülésekről is csak vélemény születik. Köszönöm szépen, ezeknek a neve- 
nincs újságíróknak a véleményére szerintem senki nem kíváncsi Ferencvárosban. Közszolgálati lapot 
szeretnénk. Polgármester Asszonynak igaza van, ez egy független újság, de csak Ferencvárostól független. 
Valamitől viszont függő, de ezt nem kell nekünk közpénzből finanszírozni. Igazgató Úr tegyen azért, hogy ez az 
újság ne ilyen stílusban és ne ilyen formában működjön csak, mert ez így semmilyen módon nem szolgálja ki a 
közt. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kifejezettem az újságra vonatkozott. A helyi tv-vel szerintem minden a legnagyobb rendben 
van és nagyon jó az, amit csinálnak. Ha tartalmi dolgokat elkezdtünk felhozni, nekem van egy kérdőjel a 
fejemben. Nem kell hosszú időre visszamenni az időben, egy hónappal ezelőtt a címlap, ahol ott virított három 
ember, akikről volt egy-egy leírás közölve. Azóta van egy Márki-Zay Péter, aki megnyerte az ellenzéki 
előválasztást. Nem az, hogy egy hasáb, egy cikk, de neki egy sor nem jut ebben a számban. Holott az 
előválasztást és annak az eredményét nagy dirrel-durral megpróbálta vinni a kerületi újság. Elfogyott a craft, pont 
a végére, ami szomorú. 
 
Deutsch László: Polgármester Asszony válaszát nem tudom elfogadni, tele van csúsztatással és zagyvasággal. 
A véleményemet szeretném kifejezni Önnek és a Jegyző Asszonynak az újság miatti történések miatt mélyen 
szégyelljék magukat. Zárt ülést szeretnék kérni, mert olyan kérdést szeretnék feltenni az Igazgató Úrnak, ami 
személyiségi jogokat érint.  
 
Reiner Roland: Tud-e kicsit többet mondani, mert úgy látom, hogy mindannyiunk arcára a kérdőjel ült ki.  
 
Deutsch László: Adok segítséget: érdeklődnék az Igazgató Úr és a főszerkesztő jövedelméről és 
jövedelemkülönbségről, hiszen az egyikük igazgató, a másik csak főszerkesztő.  
 
Reiner Roland: Ez nyilvános adat, emiatt nem szükséges a zárt ülés.  
 
Deutsch László: Rendben van. Szeretném tudni, hogy mennyibe kerül a 9-es előállítása és mennyibe került a 
Ferencvárosi Újság havi két számának az előállítása?  
 
Hagymási Zoltán: A régi Ferencvárosi Újságra gondol?  
 
Deutsch László: Igen.  
 
Hagymási Zoltán: Annak nem tudom mennyi volt az előállítási költsége.  
 
Reiner Roland: A Pénzügyi Iroda meg fogja tudni találni az előző évek költéseit és valamilyen közelítő számot 
biztosan fog tudni mondani.  
 
Zombory Miklós: Érdekességre szeretném felhívni mindenki figyelmét: az állampolgárok véleménye az újságról. 
Néhány hónapja kaptam egy sor matricát, fekete-zöld-sárga. A fekete matrica arról szólt, hogy nem kér újságot, a 
zöld az, hogy kér. Néhány házat végigjártam a kihordás után, miután bedobták ezt a postaládákba. A szemetest 
nagyon telinek láttam. Megnéztem. A postaládák kétharmadára fel van ragasztva a fekete matrica. Magyarul: az 
ott élő lakos nem kéri az újságot. Ez egy tömörebb vélemény, mint az eddigiek. Ez az állampolgárok véleménye.  
 
Deutsch László (ÜGYREND): Sajnos a képviselői munkámat így nem tudom elvégezni tisztességesen. 
Kizárnak, megsemmisítenek, csinálják Önök egyedül.  
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Gyurákovics Andrea: Torzsa Sándornak válaszolnék: mosolyogva hallgattam a hozzászólást, miközben mi még 
csak szót kértünk, de nem szóltunk hozzá, már a mi kritikáinkat illette kemény szavakkal, miközben mi még egy 
szót nem szóltunk a napirendi ponthoz. Szerintem lehet, hogy elnézte az előre megírt szöveget. Kicsit lejjebb 
csúszott a hozzászólása, lehet, hogy fölötte volt az, amit akkor kellett volna mondania. Egyik kérdésem az lenne, 
hogy a tételes elszámolásban az elején a főszerkesztőnél vállalkozói díj van, majd utána munkabér, erre tegnap 
volt egy válasz. Megnéztem a pályázati kiírást, ahol azt láttam, hogy a pályázatnál úgy volt, hogy a jogviszony 
típusa megbízás. Ebben valaki segít majd biztosan ezt rendbe tenni számomra, hogy itt most mi a helyzet. Azt 
kérdezném még, hogy a lap alapítója az Önkormányzat, amikor döntés született erről, hogy a médiacéget 
létrehozza, akkor döntött-e arról, hogy a Ferencvárosi Újság megszűnik és annak a jogutódja a 9-es magazin? 
Egy képviselő-testületi ülésen volt szó róla, hogy 2020. június 15-vel áll munkába a főszerkesztő, ekkortól van 
szerződése. Viszont, amit mi szerződést kaptunk, az 2020. július 15-vel van. Erre azóta se kaptunk választ, hogy 
azzal az egy hónappal mi a helyzet? Ebben a szerződésben, amit mi látunk, ott a főszerkesztő havi megbízási 
díja, mint, ahogyan a pályázatban is szerepel, az 380.000 forint volt. Hogyan lett ebből 650.000 forint? Az 
előterjesztésben az szerepel, hogy minden lapszám 3. oldalán a főszerkesztő összefoglalja az elmúlt hónap 
fontos történéseit. Ezzel szemben én úgy látom, hogy ez nem hírösszefoglaló, hanem véleménycikket közöl. A 
tájékoztatóban 3 bekezdéssel később már az előterjesztésben is az van benne, hogy főszerkesztői 
véleménycikkről van szó. Ahogyan a képviselőtársaim is mondták, erre nem biztos, hogy közpénzből kellene 
költeni.  
 
Deutsch László képviselő elhagyta az üléstermet.  
 
Takács Krisztián: Mezey Istvánnak mondanám, hogy én nem azért szavaztam Igazgató Úrra, hogy enyhítse a 
kritikákat, hanem azért, mert egy alkalmas szakembernek találtam a médiacég vezetésére. Olyan trendre 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor esett már arról szó, hogy változik a világ, változnak az emberek 
szokásai, azt érintően, hogy milyen formában fogyasztanak híreket, a digitális tartalomra és a nyomtatott média 
viszonyára gondolok. Ahogyan végignéztem a beszámolót, nálunk ez nagyjából úgy néz ki havi szintre lebontva, 
hogy kétszer annyit költünk az újságra, mint a tv-re, a digitális tartalomra, aminek sokkal egyszerűbb a 
kiterjesztése. Akár a social médián keresztül, akár különböző platformokra kiterjesztve. Azt javasolnám, hogy a 
jövőben ezen az arányon változtassunk és a tv kapjon komolyabb finanszírozást, mivel azt azért látjuk, hogy a 
jövőben ők lesznek az uralkodó kommunikációs csatorna. Előttem többen is említették már, hogy rendszeresen 
nem látunk senkit az újságtól itt megjelenni, hogy első kézből tudja megírni a tapasztalatait, véleményét. Ezzel 
szemben a Tv munkatársai minden egyes képviselő-testületi ülésen az elejétől a végéig itt vannak. 
 
Torzsa Sándor: Jó alkalom ez arra, hogy a jövőről is beszélgessünk, mert sok problémát, sok meglátást 
fogalmazott meg a Képviselő-testület. Először egy jó hírt szeretnék mondani. Átmentünk a díjátadó ünnepségre, 
ahol jelen volt Kerek András is, a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója és Czakóné Dobó Krisztina is, 
akik azt jelezték, hogy megoldható az, hogy a szerkesztőség összeköltözzön. Már most akár dönthetünk erről, 
mert a terem számát is meg tudták mondani. Ez egy jó hír. Szerintem lesz egy olyan pont az újság és a tv előtt, 
ami nagy szakmai mérce, ez pedig az országgyűlési választások kezelése, az arról való tudósítás. Arra bátorítom 
az Igazgató Urat, hogy előre hirdessék ki azokat a feltételeket, szempontrendszereket, amiket tud biztosítani az 
újság a jelölteknek a bemutatkozásra. Arra kérem, hogy egyenlő mércével kezelje mind a tv, mind az újság az 
összes képviselőjelöltet, aki el fog indulni ezen a választáson. Fel szeretném hívni Igazgató Úr figyelmét, hogy 
van lehetőség arra, hogy kampány fizetett hirdetések is megjelenjenek. Ezeket előtte nyilvántartásba kell venni, 
kérni kell ezt. Bátorítom, hogy ezt a lehetőséget is adja meg a kerületi média az országgyűlési választásokon 
megmérettető jelölteknek. Érdekes kérdés számomra és tudom azt, hogy Igazgató Úr gondolkodik online 
tartalomban, jó lenne erről beszélni, mert hamarosan el fogjuk fogadni a 2022. évi költségvetést. Tudna erről 
néhány információt mondani? Hogyan látja azokat a terveket, amelyek sokszor a Képviselő-testület 
megfogalmazott, mit javasolna, mit döntsünk erről? 
 
Takács Máriusz: Már a bizottsági ülésen is felmerült a finanszírozási vita kapcsán néhány dolog. Tegnap 
felhívtam a Felügyelő Bizottság tagját, beszéltem Pál Mónikával, aki elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság is 
megnézte az újság számait, mert azt gondolta, hogy nagyon drága, megvizsgálták, összehasonlították a korábbi 
újsággal. Kiderült, hogy laponként ez az újság kevesebbe kerül, mint az előző. Erről konkrét számai vannak a 
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Felügyelő Bizottságnak, biztatom valamennyi képviselőtársamat, hogyha ilyen jellegű kérdése van, forduljon a 
Felügyelő Bizottsághoz, mert ők ki is vizsgálták ezt a kérdést és már jutottak is valamire. 
 
Hagymási Zoltán: Lehet jobban döntöttem volna, ha egyesével válaszoltam volna, de igyekeztem jegyzetelni. 
Dr. Mátyás Ferenc jelezte, hogy drága az újság, drágák a cikkek: elfogadom a véleményét. A tegnapi bizottsági 
ülésen is beszéltünk arról, hogy hogyan működik az újság cikkjeinek a kifizetése. Az újság alkalmaz egy 
főszerkesztőt és alvállalkozókat, akikkel a szerződés szerint van egy összeg, ami között díjazzuk az általa írt 
cikket. A főszerkesztő dönt, hogy kit milyen összeggel jutalmaz a cikke alapján. Ír róla egy teljesítés igazolást és 
a cég így fizeti ki. Valóban összemértük az előző évek lapjaival a költségeket. Picit nehézkes volt 
összehasonlítani, mert a nyomdaköltség fél évig még az Önkormányzatnál volt nem a cégnél, a terjesztés is. A4-
es laponként jelenleg 10%-kal olcsóbb az újság előállítása, mint 2-3 évvel ezelőtt. Deutsch László már sajnos 
elment, de azt tudtam volna neki mondani, ami már el is hangzott, hogy élőben közvetítjük a képviselő-testületi 
ülést. Fontos elmondani, hogy nem bontanám külön a tv-t és az újságot, mi egy cég vagyunk. Akik állnak a 
kamera mögött ugyanúgy a céget képviselik és aki nézi, ugyanúgy a cég alkalmazottja és élőben tud értesülni a 
képviselő-testületi ülésről. Mezey István a tartalomra kérdezett rá: ez főszerkesztői kompetencia. Ebbe nem 
mennék bele mélyebben, hogy miért arról szól, miért úgy szól és miért azt írják a cikkben. A matricákkal 
kapcsolatban: amikor elindítottuk a céget, a legelső újság, ami kiment, az a februári lapszám volt. Azt láttam, 
hogy sok újság megmaradt. 1000-2000 lapszámról beszélünk. Kérdeztem a terjesztőt, hogy mi történt az 
újságokkal? Azt mondták, hogy ennyi megmaradt. Felmerült egy olyan helyzet, hogy idáig több újságot 
rendeltünk, kötöttünk le, mint amennyire valójában szükség volt. Ez több okból is gond: környezeti, zöld 
szempontból és anyagilag is. A városvezetéstől is érkezett egy olyan kérés, hogy ezt mindenképpen meg kellene 
oldani, erre találtuk ki a matricás megoldást. Ki tudja mindenki ragasztani, ha szeretne újságot és azt is, ha nem. 
Elindult egy új rendszer is, online e-mailben is lehet az újságot igényelni pdf formátumban. A matricák alapján mi 
semmilyen listázást nem végeztünk. Semmilyen céggel nem voltunk kapcsolatban, aki felmérte volna, hogy 
milyen a matrica és hogyan lett kiragasztva. A köztes kapcsolat - a lakosság és a médiacég között - által tudjuk 
mi, tehát a terjesztő által tudjuk, hogy arányaiban milyen matricák vannak kint és mekkora az az újság 
mennyiség, amennyire szükség lehet. Jelenleg 38.000 darab újságot állítunk elő, ami most tökéletesen elegendő. 
37.000 már kevés lenne, 39.000 sok lenne. Ezt jövő tavasszal újra fel fogjuk mérni a terjesztővel való 
kapcsolattartás szempontjából. Ha módosítani szükséges ezen a számon, azt megtesszük. Torzsa Sándor 
figyelemfelhívással élt a választásokat illetően: mindenképpen előre jelezni fogjuk, hogy a különböző felületeken 
hogyan lehet majd megjelenni. Az online híroldallal kapcsolatban szeretném elmondani, ami már a 
pályázatomban is szerepelt: szeretném, ha jövő ilyenkor legalább már egy tesztüzemben működő online 
híroldalról beszéljünk, de legkésőbb 2023. januárjában elinduló online híroldalról. Az anyagi forrása az, amit elő 
kell teremteni. Itt felmerülhet egy olyan, hogy csökkentjük az újság megjelenését, tehát nem havi újság lesz, 
hanem 2-3 havi megjelenése lenne az analóg megjelenésű újságnak. A megmaradó összegből tudnánk 
finanszírozni egy online, napi gyártású híroldalt. A vállalkozói szerződéssel kapcsolatban szeretném elmondani, 
hogy a februárban a főszerkesztővel vállalkozói szerződést kötöttünk, márciustól munkaviszony szerződést. A 
volt az oka, hogy a cég nem február 1-jén indult el, hanem napokkal később, így ott egy fél bért kapott volna 
csak, pedig egy egész hónapot dolgozott a főszerkesztő, ezért vállalkozói szerződést kötöttünk vele. Az, hogy a 
főszerkesztői pályázatban mi szerepelt, azt nem tudom, az még a médiacég előtt történt, erre nincsen rálátásom. 
Az, hogy ő ennyit keres, az teljesen a médiacég döntése volt, nem a városvezetésé. Nem tudom, hogy valakinek 
volt-e még kérdése, amire nem válaszoltam. 
 
Gyurákovics Andrea: A pályázatban az szerepel, hogy megbízással. Ez egy érdekes kontraszt, valószínűleg 
valakitől erre előbb-utóbb kapunk választ. Arról beszélt Takács Máriusz, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta 
és azt mondta, hogy ez az újság most kevesebbe kerül, mint, ami előtte volt oldalanként. Azt ne feledjük el, hogy 
a Ferencváros újság kéthetente jelent meg, ez pedig havi egyszer jelenik meg, persze, hogy olcsóbb. A 2019-es 
zárszámadás adatait néztem, három sort néztem meg, volt egy naptár, egy újság és egy tv-s sor a Ferencvárosi 
Művelődési Központnál, nézek a Pénzügyre, remélem jót néztem. Ez a három sor összesen 119.454.000 forint 
volt. Akkor még nem volt média cég. Pontosan ezért néztem meg ezt az évet, de meg tudok nézni korábbit is. 
Most jelenleg az Igazgató Úr elmondása szerint kb. 110 millió forint lesz a működése a médiacégnek. Tegnap 
arról beszéltünk, hogy valószínűleg még a naptárkészítés is be fog kerülni Önökhöz. A 110 millió forintba az idei 
évre vonatkozóan a naptárkészítés még nincsen benne. Ön, mint a médiacég vezetője, az Ön alkalmazottja a 
főszerkesztő vagy milyen alá- és fölérendeltségi viszonyban vannak?  
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Reiner Roland: Csak egy kis megjegyzés ahhoz, hogy mit hasonlítunk össze mivel: azért van most nehéz 
helyzetben a Pénzügyi Iroda, tudom, mert egyszer már egy bizottsági ülésen voltak behozva számok, amikor is a 
két időszakot próbálták összehasonlítani. A 2019-es zárszámadás, amit Képviselő Asszony megnézett, az már 
valamennyire közelíti a valóságot, de ott is bejön az, hogy annak egy része a 2018-ból áthozott összeg 
teljesítése. Ezek az időszakok el tudnak csúszni. Sajnos nem tudjuk teljesen összehasonlítani, mert máshogyan 
működik a naptári év és máshogyan az, ami a pénzügyi elszámolásban van. Akkor tudunk összehasonlítani, ha 
számlákat teszünk egymás mellé. A költségvetési sorok csak nagyjából tudják ezt az összehasonlítást elvégezni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az lett volna a jó, ha a Főszerkesztő Úr néha eljön a képviselő-testületi ülésre és esetleg 
lehet tőle kérdezni, főleg, ha a médiacéggel kapcsolatos tájékoztató van napirenden. Ezek a kérdések, amiket én 
boncolgatok, ezek hozzá tartoznak, hiszen ő dönt a költségekről. Szerencse, hogy a képviselő-testületi ülések 
kiszámíthatóak, minden hónap második csütörtöke. Nagyon bízom benne, hogy a decemberi képviselő-testületi 
ülésen éppen nem külföldi tanulmányi útján lesz, hanem itt lesz velünk és erről lehet majd beszélni. Most 
számoltam: nagyjából az egy oldalas cikk az 3990 karakterből áll, ami azt jelenti, hogy 1 karakter az 14,7 forint. 
Tehát, ha leütök egy space-t, akkor az 14,7 forint. Ha azt a szót ütöm beírom, hogy Képviselő-testület, azért 
nekem kellene fizetni 270 forintot, amiért a büfében már majdnem tudok kávét venni. Az 1150 forintos mondat így 
hangzik: a Képviselő-testület novemberi ülésén 18 napirendi pontot tárgyalt a testület. A 18-at számmal írtam, 
hogy ne tűnjek túl pénzéhesnek. Ez a mondat költségileg 1150 forintba kerül, azért ez durva.  
 
Jancsó Andrea: Engem megfogott ez az online napi híroldal. Ez kerületi, napi híreket fog tartalmazni vagy 
valamilyen arányban lesznek kerületi hírek? Hasonlóan más megyei híroldalakhoz van megyei hír, de főként 
országos híreket közvetítenek. Ilyen lesz-e? Ha nem kizárólag kerületi vonatkozású napi hírek lesznek, akkor mi 
az elképzelés milyen arány lesz és mi a garancia, hogy ez az arány meg fog maradni? A másik mondandómban 
kritikát szeretnék megfogalmazni: a képviselő-testületi ülésekről rendszeresen véleménycikkek jelennek meg. 
Elhiszem, hogy fárasztó egy újságírónak itt 12 órákat ülni, nekünk is az. De, ha bizonyos témáról, előterjesztésről 
vagy vitáról olyan mondatokat ír le, amelyek a valóságot meg sem közelítik és nekem sajtó-helyreigazítási 
kérelmet kell írnom és amit a következő számban lehoznak, még az is érdekes kontextusba helyezi az egészet. 
Azt kérném, hogy legyen véleményszerű, de azért a valóságot közelítse már meg a cikk. Nekem nem fárasztó 
minden képviselő-testületi ülés után megjelent cikk után sajtó-helyreigazítást kérni, csak így nem biztos, hogy ez 
a célszerű a Képviselő-testület és egy ilyen közszolgálati lap viszonyában. 
 
Zombory Miklós: Ismét a matricákra térek vissza. Ez a 38.000 példány figyelembe vette a fekete matricát? Ez fel 
lett mérve, hogy valóban a fekete matricás postaládákba nem kerül-e újság? Nálunk a fekete matricás 
postaládákba is dobtak. Az arányra hívnám fel az igazgató és a főszerkesztő figyelmét. Ferencvárosban sok az 
idős, megöregedetett lakos. Amikor az online téma szóba kerül az idősek azt kérdezik, hogy ehhez laptopot is 
kapunk? A papírról nem kellene lemondani, inkább az arányt kellene jól eltalálni. Az online és a hagyományos 
újság között lenne célszerű megtalálni egy olyan arányt, hogy a kecske és a káposzta is jól lakjon. 
 
Mezey István: Igazgató Úr elfogadom a válaszát, hogy tartalmi kérdésekben nem kíván nyilatkozni, de nem jó ez 
így. Szerintem nem helyes, hogyha Ön vezeti a médiacéget és tartalmi kérdésekre így reagál. Vajon ugyanígy 
van ez a tv-vel kapcsolatban is? Ugye nem? Ha már a költségeknél tartunk: szívesebben költenék valamivel 
többet a ferencvárosi tv-re és valamennyivel kevesebbet az újságra. Úgy érzem, hogy a tv az, ami valamilyen 
szinten kiszolgálja a közérdeklődést, ami a kerületi sajtóval szemben támasztott követelése egy itt élő lakónak. 
Minden másra ott van a Telex, a 444 véleményoldalak. Legyen ilyen vagy olyan gondolkodású, azt gondolom 
felesleges nekünk egy nyomtatott formájú ilyet kiadni. Szeretném kérni Igazgató Urat, hogy mégis próbáljon 
ezekre a tartalmi kérdésekre ráállni, mert nagyon távol vagyunk attól, amit mi közszolgálatiságnak gondolunk 
ezzel kapcsolatban. Ha bármelyik képviselőtársam felüt 2-3-4 évvel ezelőtti lapokat, nézze meg, hogy volt-e ilyen 
típusú politikailag irányított gondolkodás benne vagy sem! Nézzék meg, lapozzák végig, hogy hány olyan típusú 
cikk volt, ami kifejezetten politikai véleményt tartalmazott volna. Ebben egy nagyon komoly változás van. 
 
Gyurákovics Andrea: Még mindig nem kaptam tisztázó választ a főszerkesztői pályázat, munkaviszony, most 
hogy állunk kérdésre. Gondolom nem az Igazgató Úr tud erre válaszolni, valaki esetleg? Abban lehet, hogy tudna 
nekem segíteni, hogy az újságírók, akik az újságnál dolgoznak, azok megbízási szerződéssel vannak-e 
foglalkoztatva vagy vállalkozói szerződéssel? Lehet tudni a létszámot, hogy hány újságíró van? Történt-e arról 
bármilyen határozat, hogy a Ferencváros újság megszüntetésre kerülésével a jogutódja a 9-es újság? 
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Hagymási Zoltán: Az, hogy hány alvállalkozó van az újságnál az benne van a beszámolóban. Kb. 30 
alvállalkozót foglalkoztat az újság. A főszerkesztőnek az ügyvezető a munkáltatója. Szétbontották több 
hozzászólásban a tv-t és az újságot. Nem tudom, hogy olyan lehet-e külön költségvetési sort készíteni, hogy 
külön jelölnénk, hogy egy adott évben mennyi pénze van az újságnak és mennyi a tv-nek. Nem tudom, ezt jogilag 
meg lehet-e oldani? Részünkről akár olyan is működhet, hogyha nem is külön soron, de jelezve külön, hogy az 
adott évben mennyit költenénk tv-re és újságra. Ha az online tartalom létrejönne, a lapok nem szűnnének meg, 
csak egy verziót vázoltam, hogy esetleg ritkábban jelenne meg, de az is lehet, hogy havonta jelenne meg 
kevesebb oldallal, pl. nem 32 oldallal, hanem 16 oldallal.  
 
Gyurákovics Andrea: 30 újságíró van a kerületi újságnál alvállalkozóként. Újságírót kérdeztem, nem a 
szerkesztőségi stábot. Ezt lehet pontosan tudni, hogy mennyien vannak? 
 
Hagymási Zoltán: A 30 főben benne vannak a fotósok, az olvasószerkesztő, a korrektúra, ők is alvállalkozók. 
Nem mindenki csak itt az újságnál dolgozik. 
 
Baranyi Krisztina: Csak egy rövid hozzászólás, mert követik a ferencvárosi polgárok az élő közvetítést és a 
vitához érkezett egy jellemző hozzászólás: „Kerületi olvasóként szeretném jelezni, hogy a 9-es magazin sokkal 
érdekesebb, mint a Ferencváros újság a 10 év alatt bármikor is volt. A fogadóórák és hasonló megkereshetőek a 
weboldalon. Tv-t meg néz még bárki is a 21. században 50 év kor alatt?” Ez a komment érkezett a vitára, ami itt 
folyik.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szeretném még egyszer kiemelni, hogy az észrevételem nem arra vonatkozott, hogy ezt 
mennyire jó olvasni vagy mennyire nem jó olvasni, hanem arra, hogy mennyire indokolatlanul nagyon drága az, 
amiért egy közpénzből fenntartott újságba emberek cikkeket írnak. Ha egy olyan újságról lenn szó, ami 
hirdetésből eltartja magát, akkor azt mondom, hogy nem érdekel. Fizessenek annyit az újságíróknak, amennyi jól 
esik. De, amíg egy teljes mértékben közpénzből fenntartott újságról beszélünk, addig nehogy már egy space-t 15 
forintért írjon le valaki! Vagy egy 1 oldalas word szövegért megkapjon majdnem 60.000 forintot! Azért ne! 
 
Baranyi Krisztina: Ön ezt mivel hasonlítja össze? Tud a magyar sajtóban fizetett bérek, megbízási díjak, cikkek 
elkészítési díjairól? A saját fizetéséhez hasonlította, ha jól emlékszem. Azok a megbízási szerződések, melyeket 
láttam, azok 15-30.000 forintra szóltak 1-1 cikk megírásáért, ha jól tudom. 
 
Czuk Dorottya: Hivatali munkatárs vagyok és kapcsolattartó vagyok az újság és a Hivatal között. A költségekre 
szeretnék válaszolni. Ne úgy számold ki légy szíves, hanem arról van szó, hogy azért van 30 alvállalkozó, mert 
az újság minden hónapban más témára koncentrál. Októberben az 1956-os forradalomra, decemberben az 
irodalomra, kultúrára. Mindig az adott témához képest kérnek fel szerzőket. Felkérték már pl. Csalog Gábort, 
amikor a Kurtág György díszpolgár lett, aki a legnagyobb magyar élő zongorista, nemzetközileg elismert művész. 
Ezért elképzelhető, hogy az újságíró nem 20.000 forintot, hanem 35.000 forintot kapott azért, hogy írjon ebbe az 
újságba. Ez nem azt jelenti, hogy ki lehet jelenteni azt, hogy 50-60.000 forintot kap bárki. Van olyan újságíró, aki 
nem egy hónapot, hanem többet foglalkozik egy-egy cikkel, mert jobban utána kell járnia, nyomoznia kell. Nem 
kijelenthető az, hogy átlagosan 50-60.000 forintot kapnak egy cikkért. Ezek is nyilvános adatok. Mindenki 
szerződésében fel van sorolva, hogy ettől eddig tartó ártartományban kaphat összeget. A főszerkesztő megtartja 
magának azt a jogot, hogy rangsoroljon az újságíró munkájának a minősége szerint, hogy mennyit ad. Azért, 
mert az ember elosztja a szerkesztői költségeket 30-al, az nem azt jelenti, hogy mindenki azt kapja. Fokozatokat 
alkalmaznak.  
 
Mezey István: Rendkívüli bájos, hogy egy ennyire független újságnak van önkormányzati kapcsolattartója, aki 
védi az újság becsületét és a képviselőt kéri számon, kicsit kioktató hangnemben, lehet, hogy csak én éreztem 
annak, hogy miért tesz fel kérdéseket az újság költségvetésével kapcsolatban. Az a kérésem, hogy ennyire ne 
nézzük már egymást madárnak. Pontosan tudjuk milyen önkormányzati ráhatás van erre az újságra, akár politikai 
jellegű. Attól, hogy valaki mást állít, attól ezek a megszólalások egyértelműen bizonyítják, hogy de igenis van 
önkormányzati ráhatás erre az újságra és főleg a tartalmi részére, a költség részét békén is hagyom. 
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Baranyi Krisztina: Most itt éppen a költség részéről volt szó, semmilyen tartalmi ráhatása nincsen az 
önkormányzatnak. Ne keverje össze az Önök gyakorlatával, amikor egy úszómesternek meg kellett mondani, 
hogy mit írjon az az újságba, oda kellett a kezébe adni a propagandát. Ha valamiből nem kérünk kioktatást, az a 
sajtó. Abból sem kérünk kioktatást, hogy kik dolgoztak annál az újságnál, milyen képesítéssel, milyen munkát 
végeztek, milyen színvonalon. Kikérem magamnak. Tartalmilag semmilyen befolyása nincsen az 
Önkormányzatnak az újság tartalmára. Természetesen szabadon lehet véleményezni, de ne hasonlítsuk össze 
az úszómesteri munkából főszerkesztővé emelt tartalommal.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Átlagot számoltam. Ha azt mondja, hogy ez nem annyi és valaki 20.000 forintot kap az 
58.000 forint helyett, akkor valaki nem 58.000 forintot kap, hanem 86.000 forintot. Az a baj, hogy amikor megvan 
az a kategória, hogy újságírói tevékenység, az 1 millió forint erre megy el. Ezzel lehet egy átlagot számolni, 
hogyha az újságból kiveszem a fed lapokat, a hirdetéseket, a képeket, akkor nagyjából kijön egy terjedelem, hogy 
mennyi az újság törzsszövege. Ha ezt a törzsszöveget nézem, hogy hány cikket jelent vagy az 1 millió forintot 
osztom a törzsoldalszámmal, akkor kijön egy átlagköltség. Ez az átlagköltség, az 1 millió forinttal számoltam, 
amiben a felelős szerkesztői díj már nincsen benne, se a kép, se semmi, így jön ki az 58.823 forint. Ha azt 
mondjuk, hogy ez differenciáltan működik és valaki csak 20.000 forintot kap, akkor valaki többet, mert ez az átlag 
és emellett mozgunk. Azt kérem, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésre készüljön el egy pontos összegzés, 
hogy melyik cikkért, pontosan mennyit fizetünk és nézzük meg, hogy összejön-e az összeadás.  
 
Baranyi Krisztina: Javaslom, hogy a teljesen nyilvános szerződések tartalmát elolvasni, díjazás is benne van, 
minden újságírónak nyilvános a szerződése. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon könnyű helyzetben lennénk, mert csak elő kellene vennünk a Fidesz ciklusa alatt 
készült média beszámolót és oda kellene tenni ezen beszámoló mellé. Csak egyetlen egy probléma van: Önök 
ciklusa alatt nem készült ilyen. Az egész média átláthatatlanul működött Önök alatt, azért tudunk most erről 
beszélgetni, kérdéseket feltenni, véleményeket megfogalmazni, Önök, ellátni azt a feladatot, ami az ellenzék 
dolga, ellenőrizni minket, mert átláthatóvá tettük a média működését.  Ezt fogadtuk meg és mi ezt megtettük. 
Semmi probléma nincsen, várom, hogy küldjék el nekünk az Önök ideje alatt készült médiák beszámolóját. 
Legyenek kedvesek elküldeni nekem egy darab újság beszámolót az újság működéséről és egy darabot a tv 
működéséről. Ezt hozzák nyilvánosságra a Facebook oldalukon, tegyék ki, mutassák meg nekünk, lobogtassák, 
vágják a képünkbe, hogy itt van, mi alattunk így működött a média, itt van ezt a beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület. Az a probléma, hogy Önök alatt ilyen nem volt, ezt ne felejtsük el. Teljesen átláthatatlanul 
működött az egész média. Helyes, hogyha átláthatóan működik és jó, hogyha a képviselőknek vannak ilyen 
típusú kérései. Én is azt szeretném kérni az Igazgató Úrtól, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 
beszámoló azzal egészüljön ki, hogy pontosan mennyibe is kerül egy oldal és egy cikk az újságba.  
 
Szilágyi Zsolt: Elhangzott, hogy nézzük meg a szerződéseket, hogy kinél mennyi összeg szerepel. De az is 
elhangzott, hogy egy cikkért tól-ig kap valaki. A szerződés úgy lett megkötve, hogy a „ZS” kategóriás újságíró 
kevesebb pénzt kap, az „A” kategóriás több pénzt kap? Az történjen, hogy xy egy cikkért mennyit kapott és 
másikért mennyit. Lehet, hogy a másikat színvonalasabban írta meg, vagy hosszabb lett vagy érdekesebb. 
Szeretnénk tudni, hogy leosztva egy hónapra xy mennyi összeget kapott a cikkért, az hány sor, hány betű volt, a 
másik mennyit kapott. Szeretnék egy ilyen táblázatot kapni. 
 
Reiner Roland: Ez a kérés hangzott el 6 perccel ezelőtt Dr. Mátyás Ferenctől. 
 
Szilágyi Zsolt: Nem egészészen ez.  
 
Reiner Roland: Teljesülni fog ez a vágyuk. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Még mindig nem kaptam választ arra, hogy ki és mikor döntött a jogviszony 
módosításáról? A főszerkesztői pályázatban megbízásról van szó, aztán a beszámolóban látjuk, hogy márciustól 
már munkabér van. Ez azt jelenti, hogy valamikor egy jogviszony módosításról született döntés, úgy, hogy a 
pályázatban a megbízási formula szerepel. Mi, a Képviselő-testület nem döntött erről. Ki és mikor döntött arról, 
hogy ez a jogviszony módosul és nem a pályázati kiírásnak megfelelően kerül alkalmazásra a főszerkesztő. 
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Reiner Roland: Igazgató Úr amit tudott elmondott erről. Az nem egy ügyrendi felszólalás, hogy Ön nem kapott 
valamire választ. További kérdés, észrevétel nincs.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
19./ Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés lehetőségéről  
 90/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Torzsa Sándor: Kérdéseim lennének, mert lehet nem értettünk valamit jól a tájékoztatóval kapcsolatosan. Az 
Önkormányzat saját pénzből kívánna parkolóhelyeket létesíteni? 
 
Jancsó Andrea: Azon a területen, zöldterületen állnak, nem rendezett viszonyok között az autók. A Pilisi 
Parkerdő Zrt., ha jól emlékszem nem erdő művelési ágú területként kezeli és ők hajlandóak arra, és nekünk is az 
a szándékunk, hogy itt rendezett viszonyok legyenek. Ehhez egy zöld megoldás is felvetődött a 
Részönkormányzat ülésén, hogy nem feltétlenül beton, térkő, hanem keresünk olyan zöld megoldást, ami a 21. 
századi viszonyokhoz illeszkedik. A jelenlegi állapotot szeretnénk rendbe tenni. 
 
Szili Adrián: Ezt az előterjesztés majdnem teljes vázát a 2020. február 13-án a Részönkormányzat már 
tárgyalta. Addigra elkészítettük a terveket, a költségbecslést és minden egyeztetést lefolytattunk a Pilisi Parkerdő 
Zrt-vel. Egy NÉBIH erdőtérképen is ezen a helyrajzi számon ez egy nem erdőművelési terület, tehát ebből a 
sávból háromszög alak meg van jelölve. Azt gyakorlatilag fél illegális módon használják parkolásra, általában 6-8 
autó szokott ott parkolni. Van egy félig felkopott aszfalttal leszórt terület a behajtási részre. Ezt a területet lehetne 
legalizálni. A Pilisi Parkerdő Zrt. ehhez a hozzájárulását adta. Jelezték, hogy ők oda nem fognak fát telepíteni. 
Ezt az ötletet jónak találják. Az a kérdés, hogy az ami a költségbecslésben szerepelt 2020-ban, az teljes műszaki 
tartalmat jelentene, magas színvonalú parkoló, közvilágítással, járda kiépítéssel. A legutóbbi Részönkormányzat 
ülésén felmerült, hogy egy tájba illő, zöldebb jellegű parkoló kialakítása, ami jóval kisebb költséggel járna. Ennek 
a megvalósítására lenne lehetőség. A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetősége az erdőgazdálkodási feladatok miatt érkezik 
hozzánk egyeztetni, tárgyalni, erre lehetőség van és valószínűleg támogatják ezt. 
 
Torzsa Sándor: Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadtunk egy előterjesztést, melyet Csóti Zsombor 
jegyzett és hasonló témájú volt. Elgondolkoztató. Van egy előterjesztés és ott nincsen jelezve, hogy van egy más 
típusú gondolkodás, hanem most jön be egy tájékoztatóba. Ezt kicsit furának érzem. Annál az előterjesztésnél  
illett volna jelezni. Felmerül a kérdés, hogy mekkora az átfedés a két előterjesztés között, tehát mennyiben 
befolyásolja az egyik a másik előterjesztést. Szükséges-e esetleg valamelyiket módosítani.  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és, ahogyan Torzsa Sándor mondja, több alternatíva is van 
erre a területre. Nemcsak erre a területre. Irodavezető Úr nem mondta, hogy ez egy nagyfeszültség alatt lévő 
terület, azért nem lehet ott erdőt kialakítani. Az Epreserdő utca 32., 30. ,28., 26., 24. szám előtt elvileg lehetne 
valamilyen kialakítást elvégeztetni. Felmerült a Részönkormányzat ülésén az is, hogy kinek a költségére. Ha 
valamikor az iparűzési adót egyszer visszakapjuk, akkor talán merhetünk erről nagyot álmodni, de addig csak a 
vállalkozási dolgok jöhetnek számításba. Az Önkormányzatnak erre nem lesz forrása a megvalósításhoz. Az ott 
élők gondolkodnak abban is, hogy valahol nekik is le kell tenni az autót. Nekünk abban is gondolkodnunk kell, 
hogy hova tesszük le az autót. Több, mint egy évvel ezelőtt 100 aláírás összegyűlt arra, hogy a gépkocsiknak 
parkolási lehetőséget biztosítsunk az Epreserdő utcai oldalán és a Távíró utcánál is. A Részönkormányzat ülésén 
akkor sem kapott többséget egyik megoldás sem. A zöldvédők azt mondták, hogy mindenki járjon inkább 
motorral és kerékpárral. Ez az ott lakókat nem teljesen nyugtatta meg. Azóta is igénybe kívánják venni ezeket a 
parkolókat. A Képviselő-testület szerintem nem hibázik akkor, hogyha alternatív javaslatok vannak előtte, hogy 
valamilyen parkolási megoldást találjon az ott lakók érdekében. Lehet azt mondani, hogy mindenki járjon motorral 
és kerékpárral, az is lehet, hogy majd a Bakáts téren fognak parkolni az ott élők és innen mennek gyalog haza 
vagy kerékpárral, de szerintem ez komolytalan. Abban van igazság, hogy az egy zöldterület, de csak részben az, 
mert teljesen ki van kopva, ki van járva a gépkocsik által. Nagy segítség lenne. Nem csak azért, hogy közvetlen 
közelben meg tudjon valaki állni, hanem belátható távolságban meg tudjon állni az általa vásárolt lakások körül. 
Az ott lakók, akik gépkocsival jönnek haza és este legalább 3-4 kört kell tenni a háztömb körül, hogy valahova be 
tudjon állni. Az is elgondolkodtató, hogy ez mennyire környezetszennyező, ha ennyi kört kell menni az épület 
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körül, mint hogyha van egy viszonylag zöldbarát parkolóhely, ahol meg tud állni. Ezek a dilemmáink vannak, 
reméljük jó döntés fog születni. Elhangzott a mai napon az is, hogy felmérések szerint a gépkocsik száma nem 
csökkenni, hanem növekedni fog és azoknak valahol meg kell állni.  
 
Jancsó Andrea: Torzsa Sándornak szeretném jelezni, hogy valószínűleg nem figyelt az előző képviselő-testületi 
ülésen Csóti Zsombor előterjesztésének a vitájára, mert én felvetettem pontosan ennek a területnek a mikéntjét, 
hogy volt egy ilyen tervezés és már járt a Részönkormányzat előtt. Ennek nyomán jött be ez a tájékoztató 
frissített változatban. Semmi baj nincsen azzal, hogy ezt a területet legalizáljuk. Nem látom azt a vállalkozói 
szándékot vagy motivációt, hogy valaki erre a kis területre parkolót létesít saját költségén és akkor milyen díjat 
fog szedni azért, hogy ott parkolnak autók. Ez ilyen mini P+R lenne? Arra kevés. Maximum 30 parkolóhelyet lehet 
létesíteni. A vállalkozói motivációt ebben a kis területben nem látom. Ha bárhol máshol ilyen alternatíva felmerül, 
akkor ott lehet, hogy megtalálja a vállalkozó azt a szándékát, amit szeretne. 
 
Árva Péter: Van egy illegális parkoló, amit az ottani zöldterület tönkretételével már tönkrement, tehát legalizáljuk. 
Ha jól értem, ha én elkezdek szabálytalanul járdán parkolni és sokáig hagyja a Közterület-felügyelet, akkor azt 
legalizálni fogják, hogy szabálytalanul parkolhassak pl. a felújított Bakáts tér közepén. Megfogadtam, hogy 
képviselőként nem fogok ironizálni, de most muszáj. Nincsen elég parkolóhely, vágjuk ki az egész erdőt, mert 
akkor az sokkal jobb lesz, mindenkinek lesz parkolóhelye. Itt van ez a templom, kevesen járnak oda, bontsuk el 
az egészet és legyen itt parkoló faltól falig álljanak itt. Kérem, hogy vegyük észre, hogy ez nem a megoldás. Nem 
maguktól szaporodnak az autók. Az autók nem úgy lesznek többen, hogy jönnek az autók és azok elkezdenek 
szaporodni, hanem azért, mert úgy rendezzük be a városunkat, hogy autóval érdemes benne élni. Ha ehelyett 
azzal foglalkoznánk, hogy más módon is lehessen élni, hogy lehessen közlekedni gyalogosan, rollerrel, 
kerékpárral, hogy javuljon a közösségi közlekedés színvonala, akkor nem ez lenne a helyzet. Elnézést, hogy ezt 
újra és újra el kell mondanom, megint vitát generálva.  
 
Hidasi Gyula: Nagyon sok mindennel egyetértek Árva Péterrel. Magam is kerékpárral jöttem a mai napon is a 
Bakáts térre a József Attila-lakótelepről, remélem azzal is fogok hazamenni, ha még meg lesz a portán. Ettől 
függetlenül én is rendelkezem autóval, mert van olyan más tevékenységem is a sporttal kapcsolatban, amikor 
hétvégén el kell mennem Nagykanizsára, Kazincbarcikára, kerékpárral nehezen tudnék elmenni. Valahol az 
autóval meg kell állnom. Lehet azt mondani, hogy zöldterület, meg kitaposták, de kifejezetten hangsúlyoztam, 
hogy ez egy nagyfeszültségű vezeték alatt lévő terület, ami erdőművelésre alkalmatlan. Nem én mondtam, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. mondta és ők ajánlották fel azt, hogy ezt a területet az ott élők érdekében meg tudják csinálni. 
Nem kötelező, mert pénzünk úgysem lesz. Iparűzési bevétel nem lesz, itt semmi nem lesz. Nem lesz se parkoló, 
se játszótér, se egyéb dolgok se. Ezt most előre elmerem mondani. Alternatíva hagyjuk meg arra az időszakra, 
amikor majd esetleg lesz olyan bevételi forrásunk, hogy meg tudjuk valósítani. Mind a két alternatívával 
egyetértek, a dong garázsas megoldással is. Ha jön egy vállalkozó és azt mondja, hogy az Epreserdőben végig 
megcsinál x dong garázst és azt értékesíti, a lakóknak megfelel-e azt nem tudom. Egyenlőre azokat a területeket 
gondolom, hogy készítsük elő, melyek most is arra szolgálnak, hogy megálljanak az autók. Az sokkal 
környezetbarátabb, ha a háza előtt valaki meg tud állni, mintha 5-6 kört kellene mennie és hol fog tudni megállni, 
mire hazaér.  
 
Baranyi Krisztina: Az irodától kérdezem, hogy a becsült összeg 2019-ben 30-35 millió forintot becsültek, 
előzetesen erre az időpillanatra pedig 40-45 millió forintot. Ez már a zöld megoldásos költség kalkuláció vagy egy 
sima murvás?  
 
Szili Adrián: 2019-ben maximum költségvetés készült egy térköves parkoló kialakítására alépítménnyel, 
szabványos behajtóval, járdakiépítéssel, közvilágítással. Ez lett most frissítve: ez 32-33 millió forint körül volt, 
most ez 40-50 millió forint körül lenne. Ez egy indikatív felmérés, pontos ajánlatot kellene kérni, de ez nem a zöld 
megoldás. A zöld megoldás jóval olcsóbb. Tájba illő megoldás olcsóbb.  
 
Baranyi Krisztina: A zöld megoldás tehát jóval olcsóbb lenne? Igen, értem. 
 
Torzsa Sándor: Árva Péternek igaza van, mert vitát generálnak a hozzászólásai. Ön egy olyan területen él és 
egy olyan terület képviselője, ahol az Önkormányzat az elmúlt 30 évben 200 milliárd forintot tett bele 
városfejlesztésbe, ennek köszönhetően minden második ház alatt mélygarázs található. Ezen a területen teljesen 
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legitim az az álláspont, amit képvisel. A József Attila-lakótelepen semelyik ház alatt nincsen mélygarázs. Ott nem 
legitim ez az álláspont, mert az a 200 milliárd forint hiányzik, amit beletett az Önkormányzat a Középső-
Ferencvárosba, hogy ott ezeket az érveket jogosan hangoztatja és az ott élőknek ez nem okoz problémát. Én is 
egy olyan területen vagyok képviselő, ahol nincsenek mélygarázsok, nincsen alternatíva, nem tud az a politika 
érvényesülni, amit Ön szeretne, hogy ne a közterületen álljanak meg autók. A városrészek között nagy 
különbségek vannak. Örülnék annak, ha ezeket minden egyes alkalommal, amikor megszólalunk, figyelembe 
vennénk a településrész sajátosságait, mert eltérő szerkezetűek a városrészek. Elhangzott valahol, hogy 
költözzön faluba, aki parkolni akar. Erre azt tudnám mondani, hogy költözzön vidékre, aki zöldet szeretne. De 
nyilvánvalóan, hogy ez sehova nem vezet, ha ilyen típusú érvelések hangoznak el. Csendben jegyzem meg, 
hogy az agglomerációs településeken ugyanúgy probléma a parkolás, mint itt nálunk. Sőt még az agglomeráción 
túli településeken is ma már probléma a parkolás. Ne gondoljuk azt, hogy az a közlekedésfejlesztés, ami az 
agglomerációban elmaradt, az nem csak Budapesten okoz problémát, hanem ott is problémát okoz.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs.  
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.  
 
 
A 20. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 566/2021. (XI.11.) sz. határozat a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
 
21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

76/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
574/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben 
a „Ferencváros Díszpolgára” címet F. K. részére adományozza. 
Határidő: 2021. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 
 
 
 
22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

75/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 
 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
 
575/2021. (XI.11.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben 
a „Pro Urbe Ferencváros” díjat V. Á. és G. A. részére adományozza. 
Határidő: 2021. december 4. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(12 igen, 4 tartózkodás) 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
A 23. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, az 576-584/2021. (XI.11.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Reiner Roland: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 17.50 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
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polgármester 
Baloghné dr. Nagy Edit 
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