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Városfejlesztési, Innovációs és  
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Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  

2021. november 9-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Árva Péter elnök, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Dr. Mátyás Ferenc, 
 Takács Máriusz, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Mezey István, 
 Emődy Zsolt, 
 Kovács András,  
 Gulyás Mihály, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tagok. 
 
 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Petrovitsné Fehér 
Judit irodavezető-helyettes, Hurták Gabriella főépítész, Szili Adrián irodavezető, Cserna Hajnalka főkertész, 
Barna Renáta környezetvédelmi referens, Ignáth Kitti a Polgármesteri Kabinet munkatársa, Rimovszki Tamás 
irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta csoportvezető, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Géczi Galázs a Speciálterv Építőmérnöki Kft. munkatársa, Hajnal Ödön és Csécsei Ákos a 
Shadow Architects Kft. munkaatársai. 
 
 
Árva Péter: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a 
bizottság 9 fővel határozatképes. Elnézést kérek a késésért, az ülést 15.10 órakor megnyitom. Először 
megkérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás. A napirenddel kapcsolatosan van-e javaslat, észrevétel? 
Nekem lenne egy módosításom. Annyi kiegészítést szeretnék tenni a napirendhez, hogy az eredeti 10. napirendi 
pontot, mely az Sz-146/2021. sz. „Haller parki kiszolgáló pavilon terveinek értékelése, terveztetési folyamatának 
meghatározása” című előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyaljuk, mert itt vannak köreinkben a meghívottak. 
Az 1. napirendi pont maradna a 81/2021. számú „Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
„Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című előterjesztés, mert ehhez a 
napirendhez szintén meghívott előadók vannak. Van két tájékoztató anyagunk, az egyik az Sz-89/2021. sz. 
„Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról”, 
ezt felvenném napirendre, mert azt gondolom, hogy erről érdemes lenne pár szót beszélni. Valamint az Sz-
142/2021. sz. „Tájékoztató - Belső-Ferencváros zöldítésével kapcsolatos javaslatok, tervek, rövid- és 
középtávon” című előterjesztést is felvenném. Van egy napirendi pontunk, ami ezzel nagyon átfedésben van, 
lehet, hogy ott kitárgyaljuk, de biztos, ami biztos, ez legyen napirenden. Az eredeti 11. napirend pedig az utolsó 
helyen legyen, mivel zárt ülésen tárgyalandó. Kérem, szavazzunk a napirendről ezekkel a módosításokkal együtt. 
 
Emődy Zsolt, a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 



2 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 62/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 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 
 

2./ Haller parki kiszolgáló pavilon terveinek értékelése, terveztetési folyamatának meghatározása 
  Sz-146/2021. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő, bizottsági tag 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

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

 
4./ 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 
 

5./ 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  

54/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 
 

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./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott 
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-138/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 
 

8./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott 
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-139/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 

 
9./ Alternatív fák telepítése belső Ferencvárosban 

Sz-140/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 
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10./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése 
Sz-141/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

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

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

 
12./ Tájékoztató - Belső-Ferencváros zöldítésével kapcsolatos javaslatok, tervek, rövid- és középtávon 

Sz-142/2021. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 
 

13./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 
Sz-144/2021. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Dr. Mátyás Ferenc képviselőtársamra nézek, hogy hová lett az ő szerelme? Nagyon 
vártuk, júliusban kezdtük dédelgetni az e-rolleres témát. Nagyon reméltem, hogy szeptemberben lesz egy óriási 
„flow” ezzel kapcsolatban, de ez a „flow” elmaradt. Legutóbb volt egy tájékoztató, ami arról szól gyakorlatilag, 
hogy miért nem történik semmi, „ez a nesze semmi, fogd meg jól”. Most mondom a közhangulatot, de biztos, 
hogy Önök is találkoznak ezekkel a dolgokkal, hogy az emberek kezdenek egy picit türelmetlenné válni, hogy 
még mindig nem történt előrelépés. Már csak azért is, mert most már korábban sötétedik, és egyre nehezebbek 
így a látási viszonyok. Főleg azok számára nehéz a közlekedés, akiknek valamilyen hátránnyal kell együtt élniük. 
Az ő érdekükben szeretnék szólni, hogy tényleg akkor most mi van? Ennyire nem tudunk lépni? Ennyire nem 
akarunk lépni? Közös nevezőben mondom, mert igazából Önök vannak többségben, akik rá tudják bírni a Hivatalt 
arra, hogy bármi is történjen ebben az ügyben. Júliusban elkezdtünk valamit, és szeptemberre ígértünk valami 
eredményt, és ehhez képest már november közepe van. Sőt abban a tájékoztatóban az állt, hogy novemberben 
bejön ez az egész szabályozás újra és ehhez képest nem jött be semmilyen szabályozás, és semmilyen javaslat 
erre vonatkozóan. Gondolom, hogy azért a háttér szervek dolgoznak, és nekik kell ezt kidolgozni. Tudom, hogy 
nem kell válaszolni, mert napirend előtti felszólalás, mégis ajánlom figyelmükbe ezt, hogy szerintem ez nem egy 
jó irány. Készült egy „szerelem”, nem csak júliusban, hanem már előtte, mert tudjuk, hogy Elnök Úr is szívén 
viseli, és már hónapokkal előtte is tervezgették. Tehát ez a hónapokig tartó tervezgetés egy kicsit 
tehetetlenséggé fajul, és ezt nem igazán értem. Ha bármiben segíthetek, felajánlom, és kérem, hogy forduljanak 
hozzám bizalommal, és tényleg szívesen részt veszek ebben a munkában. De úgy gondolom, hogy ezt így nem 
lehet tovább húzni. Főleg, hogy az Önök elvtársa Cserép úr is folyamatosan posztol jó példákat, Angyalföldről 
legutóbb ilyen gyönyörű képet posztolt az e-rollerek gyűjtőhelyéről, és egyebek. Tehát Önök is látják, hogy 
vannak megoldások, és nem értem, hogy mi miért nem találtunk ki valamit, vagy miért nem vettünk át valamit. 
 
 
Emődy Zsolt, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
 
Árva Péter: Alapvetően egyetértek képviselőtársammal. Kérdezem dr. Mátyás Ferencet, hogy „megszólaltatás” 
címen szeretne-e szót kérni? Igen, akkor kérem, hogy röviden, hogy az előadásokat elkezdhessük, hosszú 
napunk lesz. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Nagyon szépen köszönöm az észrevételt. Nagyon úgy néz ki, hogy egy forró napon 
megfogant szerelem gyermekünkhöz lassan tényleg 9 hónap kell, hogy valóban meg tudjon születni. Egy jó 
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rendelet valószínűleg olyan lesz, mint egy kisbaba, hogy kell ennyi idő neki. Napirenden tartjuk a kérdést, 
dolgoznak rajta a Hivatalban. Vannak váratlan akadályok, amibe belefutottak, nyilván ezért nem tudták behozni 
ezt a szabályozást még. Bízom abban, hogy most a téli hideg időjárás a rollerezési kedvet is megcsappantja, és 
azt az ígéretet kaptam, hogy amire tavasszal elindul a szezon, addigra tényleg minden rendben lesz, és végre 
úgy tudjuk elkezdeni ezt a szezont, hogy normálisan ki vannak jelölve a mobilitási pontok a kerületben. 
 
Árva Péter: Köszönöm szépen a választ, én is ebben reménykedek. Próbálunk megoldást keresni, remélem 
minél előbb lesz, de ezek a folyamatok sajnos lassabban mennek, mint mi azt reméltük.  
 
Ignáth Kitti: Kiosztottuk ezt a tájékoztatót, ne haragudjanak, hogy ezt nem a meghívó szerint, hanem most 
tudtuk csak benyújtani. Gyakorlatilag döntés nem fűződik hozzá, ez egy költségvetési sor, amit már 
megszavaztak, hogy erre a részvételi költségvetésre szánjuk. Most megtörtént az, hogy kidolgoztuk, hogy ez 
hogyan fog működni a Hivatalon belül, hogyan adhatnak erre be ötleteket a ferencvárosiak. A tájékoztató 
szerintem eléggé részletes, de ha van bármi kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ 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 
 
 

Géczi Balázs: Köszöntök mindenkit. Géczi Balázs vagyok, a Speciálterv Kontúr Csoport Konzorcium 
képviseletében. Társaságunk készíti a Ferencváros állomás végponti váltó körzetében egyvágányú különszintű 
vasúti kapcsolat tervezését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából. Ez a projekt gyakorlatilag a Déli 
Körvasút nagy projektnek egy részeleme. Röviden elmondanám, hogy maga a Déli Körvasút pontosan miről szól. 
Ez alapvetően a vasúti forgalomnak a sűrítését célozza meg gyakorlatilag Kelenföld Állomástól egészen a 
Népliget megállóhelyig. Négy alprojektből áll, ennek része a most kivitelezés alatt tartó Duna-híd, a következő 
részelem a Ferencváros Állomás végpontjától Kelenföld állomásig a vonal három- illetve részben 
négyvágányosítása. Ehhez a projekthez a kivitelező kiválasztásra került, úgy tudom, hogy a támogatási 
szerződés még nincs aláírva, tehát ez előrébb jár. A jelen projektünk engedélyezési terv fázisban van, tehát az 
engedélyezési tervek elkészültek, pontosabban engedélyezési terv fázisban tart. Ezt követően kerülhet sor a 
kivitelezői tender kiírására. A projekt lényege az, hogy gyakorlatilag ez a Ferencváros és Kelenföld közötti 
kétvágányú szakasz az egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasz. Itt zajlik gyakorlatilag az ország keleti és 
nyugati része között a legjelentősebb személy- és teherforgalom. Annak érdekében, hogy az elővárosi 
személyvonatoknak a sűrűségét növelni lehessen, ezért van szükség tulajdonképpen a vágányok számának 
növelésére. Ez a háromvágányos projektnek a lényege. A bújtatás projektnek pedig a közvetlen célja pedig, 
maga a Ferencváros állomásról szeretnék egy picit a részletekbe menni. Tehát gyakorlatilag ma a Ferencváros 
állomáson a teherforgalom nagy része keresztülmegy, és ott meg is áll. Amit itt a kivetítőn mutatok, ezek a 
tehervonati vágányok. Itt mindegyik megáll, és olyan az állomás végpontjának a kialakítása, hogy gyakorlatilag az 
innen keletről nyugatra tartó összes személyvonatot keresztezik szintben. Tehát amíg egy tehervonat kimegy, 
addig gyakorlatilag az állomás területére sem bejönni, sem kimenni nem tudnak a személyvonatok. Annak 
érdekében, hogy ezt a keresztezést megszüntessük, és külön szinten bonyolódhasson le a forgalom, ezért van 
szükség itt az állomásvégponti kitérő körzetében egy új különszintű műtárgy létesítésére. Tulajdonképpen ez a 
jelen projektnek a célja. Gyakorlatilag a megtervezett infrastruktúra elemek következtében a Gubacsi út feletti, 
ahol jelenleg egy kétvágányú híd van, ez gyakorlatilag az átépítés következtében ötvágányúvá bővül. Déli 
irányba terjeszkedik a vasút, emellett a Budapest Park mögötti, a Budapest Park és a vasút közötti utca céli 
irányba megszélesedik, ezáltal a kisajátítási telekhatárok megváltoznak. Emiatt van szükség tulajdonképpen a 
Kerületi Szabályozási Terv módosítására. Röviden ennyivel készültem, ha esetleg kérdés van, szívesen 
válaszolok. 
 
Árva Péter: A kapott anyagban voltak látványtervek, talán azt még fontos lenne megmutatni. 
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Géczi Balázs: Tehát magára a műtárgyra készültek látványtervek, ez egy viszonylag nagy volumenű. A műtárgy 
méreteivel kapcsolatosan, ami ugye a vasúti geometria adottságaiból adódik, hogy gyakorlatilag nagyon kis 
szögben keresztezik egymást a vágányok, amik fölött át kell vezetni. Emiatt nagyon nagy támaszközök adódnak, 
és ebből adódik a híd mérete. Itt gyakorlatilag egy-két látványterven tudjuk bemutatni magát a léptéket, hogy 
miről is lenne szó. Ez úgy nézni ki, hogy a nagyobbik nyílás kb. 200 méter. Ezen a képen talán jobban látszik, 
hogy van egy nagy nyílás, ami kb. 200 méter, és utána szintén van egy kb. 70-80 méter. Az össz hossz nagyjából 
350-400 méter, ez maga a hídszerkezet, és erre vasbeton rámpák vezetnek fel. Az átemelési műtárgy hossza kb. 
10 méter. Maga a híd kb. 8,5 méter magasan van a vasúti űrszelvényből adódóan, tehát ennyivel kerül följebb. 
 
Takács Máriusz: Nem biztos, hogy a Tervező Úrhoz szól a kérdésem, észrevételem, de talán lehet, hogy ő is tud 
majd válaszolni. Itt a vágányfelújításokkal kapcsolatban már korábban a Képviselő-testületnek volt egy döntése, 
hogy a zajvédelmet ezen a területen kifejezetten a Külső-Mester utca és a Soroksári út közötti részen fokozni 
kellene, mert itt fokozódni fog a zajterhelés. Ezért kértük a NIF Zrt-t, hogy létesítsen zajvédő falat. Azt válaszolta 
a NIF Zrt., hogy a hídépítés, tehát a Dunán átívelő hídfejlesztés keretében erre nincs mód már, de a későbbi 
vágányfejlesztés kapcsán, ami éppen engedélyeztetés alatt van, fog épülni legalább ennek a távnak kb. a feléig 
zajvédő fal.  Ezt válaszolta egy e-mailben a Projektvezető Asszony, Csomós Anna, itt van nálam az e-mail, meg 
is tudom mutatni, hogy mit írt. Az a kérdésem, láttam, hogy ez a híd ebből a tájból elég rendesen kiemelkedik, 
ami azt az érzetet kelti bennem, hogy a zajterhelés arról a hídról sokkal jobban át fog jutni, tehát ez kiemeli azt a 
zajt, ami ott történik. Ezen a képen nem látjuk, de egy picivel arrébb épült most itt egy hatalmas új lakónegyed, és 
most én megvakartam a fejem, hogy azért ez így nagyon problémásnak tűnik. Hogyha ez a műtárgy megépül ide, 
akkor a zajvédő fal nem elég ahhoz, hogy visszafogjuk, mert ez nyilván a zajvédő fal szintje fölött van. Nem 
értem, hogy a személyvonatok vagy a tehervonatok fognak ezen a műtárgyon átkelni? A személyvonat talán 
kevésbé zajos, mint a 100 kocsiból álló tehervonat. Úgy érzem, hogy itt létrejön egy probléma ezzel a vasúti 
hídnak a megépítésével, amire most örülnék, ha kapnánk valamilyen megnyugtató reakciót vagy valamit, vagy 
egy megoldási lehetőséget, hogy mit lehet ezzel kezdeni. 
 
Árva Péter: Köszönjük Tervező Úrnak, hogy itt van, másrészt sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a NIF Zrt., mint 
projektgazda nincs itt sajnos. Nekem egy igazi fontos kérdésem van, amire nem tudom, hogy lehet-e válaszolni, 
de kérem, hogy azon a kérdésen, hogy ez, ha távlatban gondolkodunk, 50 év távlatában, és azt a helyzetet 
képzeljük el, hogy Budapesten gyakorlatilag nem jelentős a teherforgalom, tehát például a Kelebia vasútvonal 
nem ezen az oldalon közlekedik, akkor erre a műtárgyra személyforgalom szempontjából van-e önmagában 
szükség? Nekem ez a kulcsa ennek a projektnek. El lehet mondani azt, hogy azért kell ez az óriási híd itt a város 
közepén, hogy zavartalan így a személyforgalom, de inkább én ezt fordítva érzem igaznak, hogy azért csináljuk 
ezt ide, hogy a teherforgalmat ne zavarja a személyforgalom. Tehát én ezt a kérdést tenném fel. 
 
Hurták Gabirella: A NIF Zrt. is eljött volna, csak betegség miatt tegnap este jelezték, hogy inkább óvatosságból 
távol maradnak. A szakmai választ visszaadom Géczi Balázsnak. 
 
Géczi Balázs: Igen, egy fontos dolgot elfelejtettem mondani, hogy maga ez az átemelési műtárgy, ami létesül, 
kifejezetten személyforgalom részére készül. Olyan paraméterekkel terveztük meg, hogy a tehervonatok erre fel 
sem tudnak menni. A zajvédelemre azt tudom mondani, hogy a tervekhez készült környezetvédelmi 
hatástanulmány, ami megvizsgálta azt, hogy szükség van-e zajvédő falra. Ez alapján a környezeti 
hatástanulmány alapján nincs szükség rá. Nyilván, ha átépül a város környezete és megváltoznak a 
körülmények, akkor ennek az igénye felmerülhet. Egyelőre ez az engedélyezési tervek készítésekor még nem 
merült fel, pontosabban vizsgáltuk és az jött ki, hogy nincs rá szükség. A harmadik észrevételre pedig, hogy 
tulajdonképpen kinek az érdekét szolgálja, mint azt mondtam, hogy gyakorlatilag a konfliktus egy ma is létező 
konfliktus, és az a konfliktus, hogy a személyvonatok és a tehervonatok keresztezik egymást. Azt gondolom, 
hogy ez innentől kezdve megközelítés kérdése, mert nyilván mind a kettő forgalom nyer azon, ha ez a 
kapacitáskorlátozás megszűnik. Tehát én ebben nem szeretnék állást foglalni, azt gondolom, hogy maga a 
projekt arról szól, hogy egy kapacitáskorlátozást kivegyünk a rendszerből, amin mindenki nyer.  
 
Emődy Zsolt: Alapjába véve kérdés, de részlegesen állásfoglalás is lenne. Elképesztő méretű ez a műtárgy. Az 
a bánatom egy picit ezzel, hogy rendben van, ez részben egyik oldalról egy ilyen iparos, barnamezős hangulat, 
de hosszú távon azt, amit gondolnánk erről a környékről, hogy merre felé alakul, nekem idegennek tűnik. 
Egészen monumentális, ha jól látom, akkor ennek a hídszerkezetnek a fölső pontja 30 méter fölött van, mert a 
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nyárfák kb. 35 méter magasak ott a képen, hadd viszonyítsam hozzá. Engem teljesen megdöbbent a mérete, ami 
nyilván azért ilyen nagy gondolom, de erre egy megerősítést kérek, hogy a fesztávja elképesztő magas. Az a 
kérdésem, hogy ennyire brutálisan, látványelemként, nem tudom a modern helyzetben, a XX. században biztos 
nagy ujjongás lett volna, ma én nem vagyok annyira ujjongó, nem tudom, hogy mások mennyire azok. Ráadásul 
nem látom benne azt az ötletet, ami esetleg valami vivőfrekvenciaként azt mégis elviselhetővé tenné, hogy egy 
ekkora ipari létesítményt rakjunk le lényegében. Hangulatában eléggé iparosnak tűnik, és monumentális. 
Magyarul ilyen a városi szövetbe jobban illeszkedő látványt tartanánk jónak, nem tudom, hogy lehet-e? Ezt 
gondolom, elvileg kétféleképpen lehetne elvileg elérni, hogy tényleg meg kell-e őrizni ezt az elképesztő 
mennyiségű tehervágányt alatta? Gondolom attól olyan nagy a fesztáv. Nem látom rendesen az ábrákon, mert 
nyilván az áthidalandó terület, ami alapjában véve a tehervágányok számára szolgál, rendkívül nagy. De mi meg 
abban lennénk érdekeltek, hogy ezek a tehervágányok valamilyen módon mindenképpen visszaszorulóban 
legyenek. Értettem, hogy ez teljesen nem fog menni, de a mostani elképesztő, terjengős teherfunkciót 
mindenképpen szeretnénk visszaszorítani, hogy milyen mozgásterünk van, azt nem tudom, de értelemszerűen ez 
lenne azért a kerületi indíttatás ebben. 
 
Géczi Balázs: A méretre igazából azt tudom mondani, amit az előbb, hogy igen, tehát a geometriából adódik. 
Nagy támaszközök vannak, ebből egyenesen következik. Maga a műtárgy kialakítása szempontjából több 
változatot vizsgáltunk az engedélyezési tervek készítése során, ez a MÁV-val, Megrendelővel, BFK-val, tehát 
több szervezettel egyeztetve lett. Ez a formavilág az, amit elfogadtak és kértek, hogy engedélyezési terv szinten 
dolgozzunk ki. Hogy mennyire illeszthető a városba, ebbe most nem szeretnék annyira állást foglalni, mert ez 
azért picit a véleményem szerint szubjektív is. Azt, hogy megszüntethető-e a teherforgalom itt, az egy olyan 
közlekedéspolitikai döntés, ami jóval meghaladja a mi konkrét projektünket. Tehát nyilván a Megrendelőnk nélkül 
nem szeretnék ebbe jobban belemenni. Ez a konkrét projekt erről szól, hogy itt kell ezt az átemelési műtárgyat 
megtervezni.  
 
Gulyás Mihály: Egy sokkal objektívabb kérdés, bár részletkérdés az Önök szempontjából. Említette a környezeti 
hatásvizsgálatot, és azon belül nyilván volt zajvédelmi vizsgálat. Most egy picit filozófiai kérdés az, hogy a 
zajvédelem sajnos abba az irányba ment el kb. 40-50 évvel ezelőtt általában Európában, hogy sokórás átlagokat 
számolnak, és a határértékek a nappali és éjszakai órákra vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy itt elmegy óránként 
10 vonat, összidőben kb. 5-10 perc, amikor zakatol, és azt kiátlagolja a többi 50-55 perc. Tehát akkor itt 
„vakarhatjuk a fülünk tövét” innentől kezdve, hogy van egy határértéket 5 decibellel meghaladó 5-10 perces 
időszak, utána meg van egy óra, és ennek az átlaga kb. kijön a határérték alá, így mindenféle exponenciális 
dologgal számolva. Tehát a mérték-e azt, hogy amikor éppen ott zakatol a vonat, akkor a határértékkel mi újság? 
Már csak azért is, mert itt már említettük azt, hogy itt direktben megy a hang. Tehát nem arról van szó, hogy egy 
zajgátló fal, meg egyébként van itt egy épület, ami gátolja a zajt, hanem itt direktben kapják a zajt az emberek. 
 
Hurták Gabriella: Én is egy kicsit ehhez kapcsolódom, csak másképpen közelítve. Nagyon sok esetben 
találkoztunk olyannal, hogy a zajvédelmi határértékeknek megfelel egy beruházás, egyébként éppen vasúti 
beruházásoknál ez nem annyira ritka jelenség, és mégis rengeteg lakossági panasszal találkozunk. Ezzel 
kapcsolatban most ebben a pillanatban nyilván nehéz ezt kezelni, mert az engedélyezési eljárásban ez csak egy 
hiba, hogy az megvalósult. Inkább az kérdezném, hogy az építészeti kialakítás olyan-e, hogy amennyiben 
később, akár a kerület jelzi, hogy itt van valamilyen probléma, akkor a zajvédelmet az építészeti kialakítás 
lehetővé teszi-e utólag? Vagy a beruházásban lehet-e hozzá valamilyen tartalékot rendelni, amit bizonyos 
szerződéses feltételekkel később meg tud valósítani, mert én is szakmailag és tapasztalat alapján mondom azt, 
hogy egy ilyen zajvédelmi tanulmány sajnos nem biztosíték arra, hogy ott a környező lakóépületekben nem 
keletkezik panasz. Egy picit a látvány is idekapcsolódik vissza, hogy vajon az építészeti kialakításban van-e most 
még olyan lehetőség, hogy erre e kerület is valamit mondjon? Nem tudok arról, hogy korábban a kerület 
véleményezte volna magát a látványelemet. Még hogyha nincs is jogszabályi kötelezettsége kiemelt beruházás 
esetén a NIF Zrt-nek vagy a Beruházónak, hogy ezt megfuttassa a kerületnél is, de valószínűleg érdemes lett 
volna vagy érdemes lenne. Viszont most egy kicsit a többiek felé is fordulva, azt gondolom, hogy amikor a 
rendezési terv módosításáról beszélünk, akkor viszont elsősorban a nyomvonalat érinti az, ami miatt nekünk el 
kellene, vagy el lehetne indítani ezt az eljárást. Így eljárásilag is azon gondolkodtam, hogyan lehet ezt 
kettéválasztani. Persze ne akasszuk meg, de valamilyen biztosíték legyen a kezünkbe, hogy mégiscsak ezek az 
érdekek, amik jó esetben közös érdekek, megvalósulhassanak. Természetesen attól, hogy elindul ez a rendezési 
tervmódosítási folyamat, még nem lett elfogadva, a legvégén is mondhatja azt a kerület, hogy igen, végigment a 
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tervezési folyamat, de nem fogadja el azt a változatot, amit kihozott a tervező. Ezt egy hajszálnyival egy kicsit 
külön kezelném, de ezt a két pontot, tehát a látványelemet és a később beiktatható zajvédelmet az építészeti 
megvalósításába vagy az építészeti terv folyamatába párhuzamosan belevenném. Nem tudom, hogy ez így 
érthető volt-e.  
 
Géczi Balázs: Bocsánat, csak mégis egy-két mondatban szeretnék reagálni az elhangzottakra. A műszaki 
lehetőségeket, a jogi lehetőségektől egy kicsit azért választanám el, mert ez zajvédő fal konkrétan. Nyilván van 
arra lehetőség, számtalan példa van arra, hogy egy hídon zajvédő falat alakítunk ki. Az, hogy ez ebbe a projektbe 
hogy tud a későbbiek folyamán bekerülni, arra én itt most nem tudok válaszolni, nyilván ehhez a NIF Zrt. kellene, 
hogy a kiviteli tervek során ezt ő kéri figyelembe venni vagy sem. Azt gondolom, hogy műszakilag ez kialakítható, 
a többit pedig a Megrendelővel kell egyeztetni. 
 
Árva Péter: Pont ezért gondoltam, hogy tervezőként erre nem kell válaszolnunk. Bocsánat én is 
tervezőmérnökként gondolom ezt, hiszen ez a Megrendelő felé igény, nem a Tervező felé. 
 
Reiner Roland: Sajnáljuk, hogy a NIF Zrt. nincs itt, mert nyilvánvalóan itt nem csak magáról erről a projektről van 
szó, hanem a hozzákapcsolódó részekről is. Azt gondolom, hogy nyilván erre a KÉSZ módosítás elindítására 
lehet igent mondani, menetközben tudunk egyeztetni. Szerintem Főépítész Asszony egy picit túlzott 
optimizmussal fogalmazta azt, hogyha a végén nem tetszik, akkor nem fog megvalósulni, hiszen mióta a legutóbb 
találkoztunk, azóta egy újabb Kormányrendeletben írták felül a Helyi Építési Szabályzatunkat. Tehát ez 
önmagában nem garancia. Azt gondolom, hogy az a hatás, amit itt többen pedzegettek, a személyforgalomnak 
ez nyilvánvalóan jó, szerintem mindenki, aki itt van, támogatja, hogy a személyvasúti forgalom fejlődjön, tehát 
szerintem ezek nagyon jó projektek. A BFK-nak az ezzel kapcsolatos anyagai, bár én laikus vagyok, de 
szerintem nagyon magas színvonalúak. Az idén készült agglomerációs vasúti stratégiában egyébként érinti a 
kerületnek ezeket a részeit. Azért mertem ezt a dolgot idehozni, mert látom azt, hogy a vasúti közlekedésnek a 
személy részével a BFK nagyon aktívan foglalkozik, viszont a teherszállítás része kicsit lóg a levegőben. Azt 
gondolom, ha a Bizottság annyit tesz, hogy ezt a KÉSZ módosítást valamilyen szempontból összeköti azzal, 
hogy gyorsítsuk meg azt a folyamatot, amire egyébként a populációs vasúti stratégia több helyen utal, hogy kell 
készíteni teherforgalmi stratégiát, mert nem elválasztható a kettő. Főleg nem a Ferencváros esetén, ahol 
lényegében két rendező pályaudvar is nagyon értékes területeket vesz el Ferencvárosból. Szerintem ez egy 
lehetőség arra, hogy valamit hozzátegyünk, ami a kerület számára is fontos lehet. Ezt javaslom a Bizottságnak, 
hogy ezt a két dolgot kösse össze. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Messzemenően egyetértek azzal, amit Alpolgármester Úr mondott. Jelen esetben tényleg 
úgy gondolom, hogy a teherforgalom az, amit vagy jelentősen csökkenteni, vagy száműzni kellene erről a 
területről, és akkor nincs szükség egy ekkora műtárgyra, mert ez vet fel olyan aggályokat, hogy a zaj tényleg 
nagyfokú lesz. Ott van fenn a levegőben, tehát itt nincs az a fa, vagy az a bármi, ami ezt a zajt megszűrné, ez 
terjed. Nem tudom, hogy a vizsgálatot mikor végezték el, de azóta a City Home-nak megépült a Máriássy utca 
sarkára az „M” üteme, ami viszonylag közel van már a leendő műtárgyhoz. Tehát azért ők elég nagy hanghatást 
kapnak, és azért ez a környék olyan, hogy el lehet menni egészen a Vágóhíd utcáig, ha az ember kiáll az 
erkélyre, akkor a Budapest Parkot hallgatva az ott szóló számokat tudja énekelni az erkélyen. Ott azért a 
hangszigetelés azért egy kicsit profibb, mint egy ilyen levegőben lévő műtárgynál. Azt, hogy ezt utólag hogyan 
lehet megoldani, nem tudom. Ha ilyen 50 méteres zajvédő falakat felhúzunk, akkor az viszont egy kifejezetten 
ocsmány valami lesz a végére. 
 
Takács Máriusz: A tervek zseniálisak, most semmiképpen nem a tervezőhöz szeretnék szólni. Kezdeményezni 
szeretném, hogy legyen egy leülés a NIF Zrt-vel. Úgy, ahogy van, egy kicsit komplexebben beszéljünk ennek a 
területnek a zajvédelméről, hogy mégis milyen elképzelések vannak. Amíg ez nem történik meg, és nem látom 
azt a területen élők képviselőjeként, hogy bármilyen reális esélye, terve van annak, hogy ennek a kormányzati 
beruházásnak van olyan része, ahol gondolnak a lakókra, addig semmilyen jellegű döntést nem tudok ezzel 
kapcsolatban támogatni. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Megértem teljesen a dilemmát a teherforgalom és a személyszállítás között. Van egy 
olyan javaslat, hogy csökkenteni kellene a teherforgalmat. Ettől csak annyiban félek, ha a vasúti teherforgalmat 
megszüntetnék, akkor annak más alternatívaként úgyis be kell jönnie. Akkor meg az autós forgalom fog 
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ugyanúgy megnőni. Tehát igazából most melyik kezébe harapjon az ember, tehetném fel a költői kérdést. Nem 
gondolom, hogy az lenne az irány, hogy a teherforgalmat csökkentsük. A zajvédelem egy valódi, reális probléma 
lehet, érdemes megnézni, de ettől függetlenül ezt egy támogatandó projektnek gondoljuk. 
 
Árva Péter: Nagyon röviden válaszolnék. Remélem, nem tévedek nagyságrendeket. Az én információm szerint 
Ferencváros rendező pályaudvara csúcs idejében 4000 vagont rendez el naponta. Ez a szám ma ott tart, hogy 
600-ra csökken. Tehát egy nagyon jelentős csökkenés van ebben a forgalomban mindentől függetlenül is. 
Természetesen az olyan áruforgalom, ami a városba tart, nagyon hasznos, de az ország egyik részéről csak 
Budapest érintésével, Ferencváros érintésével lehet teherárut szállítani, az számunkra nem egy szerencsés, 
kedvező helyzet.  
 
Gulyás Mihály: Az megnyugtató volt Tervező Úrtól, hogy a mostani terveket ki lehet egészíteni zajgátló falakkal 
vagy valamilyen hasonló más zajcsökkentő létesítményekkel. Itt az a kérdésem, és egyben kérésem is lenne, 
hogy Önök meg tudják-e most tervezni azt, hogy később tényleg megépíthető legyen, azokat a kiegészítéseket, 
amivel később ezekkel a zajvédő eszközökkel felszerszámozható a híd? Ez lehet, hogy az Önök számára 
többletmunkát jelent, de azért ezzel együtt megkérdezném, ami egyben egy félig-meddig kérés is.  
 
Géczy Balázs: Erre mondtam, hogy ezt a Megrendelő nélkül nem tudom eldönteni. Ez a többletigény nyilván a 
NIF Zrt-nek a döntése, hogy ezt vállalja-e vagy sem.  
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakoznék Alpolgármester Úrhoz, hogy laikusként fogok hozzászólni, mert most megint 
egy ilyen Építész Fórumon érzem magam. Nem vagyok építész, de örömmel hallottam Alpolgármester Úr dicsérő 
szavait a kormányzati beruházással kapcsolatban. Már azt hittem, hogy a Frakcióm tagja, de nem. Viszont 
nekem egy kérdésem lenne laikusként. Ha én ezt most jól értem, és a határozati javaslatot olvasom el, itt egy 
tervezői munka indul el. Ez bekerül még hozzánk. Itt most mindenféle ötletelés van, meg hogy nem támogatjuk, 
meg azért nem támogatjuk, meg azért nem támogatjuk, vagy ilyen kifogásunk van, vagy ilyen javaslatunk van. 
Most megindult egy folyamat, itt az úr próbál ezekre a kérdésekre válaszolni. De ehhez nekünk még 
véleményezési jogunk valamilyen bizottsági vagy képviselő-testületi joggal szerintem van a jövőben, úgy 
gondolom, Alpolgármesterre Úrra nézek. Főépítész Asszony is bólogat. Tehát ezek még bejönnek. Nem azért, 
mert nagyon nagy örömmel hallgatom Önöket, de tisztelettel felhívnám a Bizottság tagjainak a figyelmét, hogy 
van még egy jó pár igen nehéz napirendi pontunk. Ezeket a kérdéseket, hiszen az Úr is elmondta, hogy a NIF Zrt. 
részéről nincsenek itt, tehát ezeket ő nem tudja megválaszolni, mint ahogy máskor is elő szokott fordulni, hogy a 
javaslatok bekerüljenek, kerüljön be akár az Elnök Úrhoz, mint bizottsági elnökhöz egy javaslatcsomag a 
Bizottság tagjainak a részéről, és amikor ez visszajön hozzánk, akkor döntsünk erről, és akkor tegyük meg a 
következő körös javaslatokat. De én nagy tisztelettel lassan szeretném kérni a napirendi pontnak a lezárását. 
 
Árva Péter: Ezzel alapvetően egyetértek, amit gondoltunk, elmondtuk. 
 
Hurták Gabriella: Csak arra szerettem volna én is felhívni a figyelmet, hogy gyakorlatilag most igazából egy 
tervezési folyamat elindításáról döntünk. Ténylegesen egy ilyen Covid szituáció miatt mondták le az utolsó 
pillanatban a NIF Zrt-s kollégák a meghívást. Eddig kimondottan jó volt a szakmai együttműködés velük. Ami nem 
rajtuk múlik, az, hogy természetesen lehet, hogy egyszer csak átlépnek az egész projekttel fölöttünk. Az 
ugyanúgy nem ezen a Bizottságon múlik most, de ami a partneri együttműködésen múlott, az eddig jól működött. 
Én is azt mondom, hogyha valamilyenfajta megkötéssel elindulhat ez a rendezési tervkészítési folyamat, 
pontosabban a módosítási, akkor még fennáll az a lehetőség, hogy párhuzamosan mi folytatjuk ezeket az 
egyeztetéseket. Csak ezt akartam én is megerősíteni. 
 
Reiner Roland: Szerintem azért van értelme ennek a beszélgetésnek, a szakbizottság vitájának, mert legutóbb 
ezzel a vasúti fejlesztéssel, én utána néztem, 2020 februárjában találkozott a Bizottság. Miközben ezek a dolgok, 
amik most itt történnek a kerületben, évtizedekre meghatározzák a kerületnek az életét. Azt hiszem, hogy egy 
olyan helyzetben, amikor valójában a kormányzati szándék legalább kettős, és amikor én dicsérem, akkor a BFK 
anyagait dicsérem. Ha ebbe belemegyünk, látszik, hogy a kormányzaton belül van egy másik irány, ami nem 
annyira a BFK Zrt-nek a koncepcióját támogatja. De nem is ez a lényeg. De az, hogy mi, amikor ezt a döntést 
most meghozzuk, vagy nem hozzuk meg, akkor azzal párhuzamosan sarkalljuk a NIF Zrt-t, a BFK Zrt-t vagy 
valamelyik minisztériumot, hogy azt a tehervasúti stratégiát, ami itt lóg a levegőben, hallunk néha róla dolgokat, 
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hogy készülnek, viszont ezzel párhuzamosan meg előkészítés alatt van egy projekt, ami zárójelbe helyezi 
igazából. Dr. Kulpinszky asszonynak mondom, hogy van a V0-ás Budapesten elkülönülő gyűrű, ami ennek a 
forgalomnak a jelentős részét elvinné, és akkor csak az jönne be Budapestre, aminek mindenképpen be kell 
jönnie. Tök jó elképzelések vannak, ehhez képest, ha ez a projekt így megy tovább, akkor igazából zárójelbe 
teszi, vagy ha úgy tetszik, 30 évre eldönti ezeket a vitákat. Azért gondoltam, hogy jó az, hogyha a Bizottság ebből 
a perspektívából is megvizsgálja ezt a kérdést. 
 
Gulyás Mihály: Ugyanazt a kérdéskört most a Bizottság irányába szeretném megfogalmazni, hogyha a Bizottság 
véleménnyel fogadja el ezt az anyagot, akkor legyen abban a véleményben az, hogy a Tervező Úr által említett 
lehetséges zajgátló létesítmények beletervezése, ezeknek az opcióknak a későbbi választási lehetőségének a 
betervezése. Amikor majd a NIF Zrt-vel lesz közvetlen munkatársi egyeztetés, akkor is képviseljük ezt. 
 
Árva Péter: Ez nem egy bizottsági döntés, hanem képviselő-testületi döntés lesz. Ezt a vitát azzal zárnám le a 
magam részéről, hogy az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Azt gondolom, hogyha nem 
működünk együtt a Magyar Állammal, akkor bölcsességében a fejünk felett fogja ezt a szabályozási tervet 
meghozni. Erre már több példa volt. Éppen azért azt szeretném, hogy valamilyen együttműködési javaslat legyen, 
hiszen három komoly problémakört érintett ez a mai vita. Az első a zajvédelem átgondolása. Nagyon szeretnénk 
megkérni a tervezőket, hogy a hivatkozott környezeti hatástanulmányt kapjuk meg lehetőség szerint, amennyiben 
ez lehetséges. Amennyiben ezt frissíteni kell a környezet változása miatt, az új épületek miatt, akkor ezt át kell 
gondolni. Ez az átlagolási problémakör is elég éles problémát jelent, amit képviselőtársaim mondtak. Tehát az 
első problémakör a zajvédelem kérdésköre. A második az, hogy ez egy tényleg nagyon magas műtárgy, ennek 
az építészeti kialakításának az átgondolását szorgalmazzuk. Talán az 5. és a 4. vágányok kis elmozgatása 
egymás mellől plusz támaszköz kialakítását teszi lehetővé, de ez csak egy kis szakmázás itt a részemről. Tehát 
ez egy nagyon magas műtárgy, nem ebben az ipari jellegben szeretnénk a szabályozási tervet elkészíteni, 
amennyiben lehetőségünk van rá. A harmadik kérdéskör a teherforgalmi stratégia készíttetése volt, amit 
szorgalmazunk a NIF Zrt-vel közösen egyeztetve. Azt gondolom, hogy ezek jegyzőkönyvbe vannak mondva, nem 
kell ezt külön belefoglalni a határozati javaslatba, a tervező jegyzetelt és a Főépítész Asszony ezeket képviselni 
tudja, illetve én bizottsági elnökként a képviselő-testületi ülésen ezeket képviselni fogom. További kérdés, 
észrevétel nincs, felteszem az eredeti határozati javaslatot szavazásra. Kérem, szavazzunk a 81/2021. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 63/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
81/2021. sz. – „Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” 
szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

(7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Haller parki kiszolgáló pavilon terveinek értékelése, terveztetési folyamatának meghatározása 

 Sz-146/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő, bizottsági tag 

 
 

Árva Péter: Itt megint egy előadást látunk. Csécsei Ákost és Hajnal Ödönt kérem meg az előadásuk 
megtartására. 
 
Csécsei Ákos: Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, Csécsei Ákos vagyok, a Haller pavilonnak az egyik 
tervezője. Alapvetően az előzményekről ejtenék egy pár szót. 2019-ben egy közbeszerzésben az Urbán Concept 
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Kerttervező Iroda elnyerte a Haller parknak a megújítását célzó tervezési megbízást. Ennek a része egy kis 
építészeti feladat, amire minket kértek fel, mint Alvállalkozókat. Igazából magában a közbeszerzési kiírásban 
meghatározott programot tervezzük meg, járjuk körbe ennek a műszaki problémakörét. Ennek megfelelően egy 
ilyen egyeztetett módon véglegesedett ez a pavilon, aminek a környezetrendezős része, tehát a játszótér, a 
gyalogos utak és a futókör meg is épült. Illetve ennek a pavilonnak a helyét előkészítették a közmű kiállásokkal, 
és maga a pavilon úgy tudom, hogy későbbi megvalósításra maradt. Amit a pavilonról tudni kell, én most úgy 
készültem, hogy most itt a kiviteli terveket mutatom be, itt alapvetően az alapprogram az volt, hogy van ennek a 
parknak egy parkőre, akinek biztosítani kell, mivel úgy tudom, hogy ott vannak 24 órás szolgálatban, egy 
munkahelynek megfelelő szociális blokkot, pihenőt, melegedőt. Illetve, hogy a park olyan módon rehabilitálva lett, 
így a forgalma is valamelyest, ezáltal megnő, a látogatottsága megnő, és ennek megfelelően egy hiánypótló 
dolog az a funkció, hogy a közösség számára megnyitott, akadálymentesített női és férfi illemhely lett kialakítva 
ezekben a helyiségekben. Illetve nem tudom, hogy mennyire látják, itt a fölső részen pedig egy fedett, nyitott 
tárolót alakítottunk ki a parkban lévő kerti munkákhoz, amely egy raktározó tároló funkciót biztosít. Ami még az 
előzményhez hozzátartozik, hogy akkor is volt több szándék arra vonatkozóan, még nem teljesen volt kiforrott, 
hogy esetleg egy terméket helyeznek ide le és akkor egy kicsit olyan, mint a belvárosi szecessziós pavilon lett 
volna ide lehelyezve mindenféle speciális itteni igény helyett, ami nem egy ilyen megvásárolható, vizesblokk 
pavilon lett volna iderakva. Az egyezetések folyamodványa volt az, hogy mégis egy kortárs, megújult parkba 
jobban illik egy ilyen visszafogott, modern megjelenésű kis épület, amiben ugyanakkor még a másik szempont 
volt az, hogy időben szépen öregedő, tehát tartósságot biztosító épület valósuljon meg. Ezért egy hagyományos 
szerkezeti rendszer sávalapozással, hagyományos falazóblokkokkal és egy vasbeton koszorúval, gerendával, 
illetve trapézlemez fedéssel és hőszigeteléssel, vízszigeteléssel lett ellátva. Az épületnek a két végén egy-egy 
ilyen beugrás van, tehát egy ilyen előtetővel egy védett tér alakul ki. Az egyik a bejáratát a vizes blokkoknak, 
illetve a parkőrnek, illetve a másik magának a tárolónak egy helyet ad ki. Ezeknek a bélelésére gondoltuk, hogy 
egy vakolt, maga az oldalfala, homlokzata pedig egy kiszellőztetett homlokzati rendszerű, egy „Trespa” vagy 
„Prefa” jellegűen egy színesebb, park színeihez illeszkedő pavilon. Csináltunk a kiviteli tervhez látványképeket. A 
tervezés 3D-ben zajlott, tehát 3D-ben készült el a kiviteli terv, bármikor ez a dolog kezelhető. Itt jobban látszik, 
hogy itt ez a bejárata a különböző helyiségeknek, és akkor ez az, amit mondok, egy ilyen „Trespa” 
homlokzatburkolat, és itt pedig a béleléssel egy vakolt felületen lenne ez kialakítva. Alapvetően láttam kiírásban, 
hogy 50 millió forint a költsége. Azt tudom mondani, hogy 400 ezer forint + ÁFA, mondjuk 500 ezer forintos 
négyzetméter áron nagyságrendileg ez 25 millió forintból megépíthető 50 négyzetméterrel számolva. Valószínű, 
hogy a kapcsolódó közművek lehetnék meg, amik ezt kiegészítik, vagy nem tudom egyéb, de szerintem ez 
maximum 30 millió forintból még a mostani építőipari piaci körülmények között is megépíthető. Színekben még 
lehet ezzel játszani, de jelenleg ez volt a szándék, amit igazából végrehajtottunk, a tervezési megbízásunk 
alapvetően lezárult. Alapvetően ez már egy lezárult tervezési folyamat. 
 
Árva Péter: Köszönjük az előadást, van-e kérdés? 
 
Takács Máriusz: Annyit kérdeznék csak a tervezéssel kapcsolatban, hogy nincs esetleg több látványtervünk a 
dologról? Mert láttam ilyen picike kis látványterveket, nézegettünk. Esetleg azokat, ha láthatnánk. Mert igazából a 
mostani vitánk, vagy amiért ez elénk került, többek között a külső megjelenése az épületnek. 
 
Csécsei Ákos: Igen, a tervezési folyamatban volt vázlattervi szakasz, amikor mutattunk különböző 
vázlatterveket. Most ez jelenleg nincs nálam. Esetleg később elő tudom ezt keresni, jelenleg most gyorsan 
csináltam itt a 3D-s modellt. Alapvetően nem lett ilyen parkba illesztett látványkép készítve erről. Bocsánat, még 
annyival egészíteném ki az elmondottakat, hogy itt a méret volt még a meghatározó. Akkor, abban a tudatban 
volt eleve kiírva a közbeszerzés, hogy megbízásunk igazából egy vázlattervre szólt, és a kiviteli terv, tehát az 
építési tervdokumentáció elkészítése nem volt benne a megbízásban. Még pedig azért, mert abban a tudatban 
volt ez az egész kiírás összeállítva, hogy 50 négyzetméter alatt közparkban köz számára megnyitott illemhely 
nem engedélyköteles. Ezért lett ez pont centire, 50 négyzetméterre ez a program így „kimaxolva”.  
 
Hurták Gabriella: Annyival egészíteném ki, hogy egyrészt szerintem teljesen érthető, hogy a program alapján ez 
egy új építészeti válasz volt a felvetésre. Viszont felmerült, hogy akár, miután ennek a térnek, vagy ennek a 
parknak a szívében lesz, talán az egyetlen építmény vagy épület, ez most kérdés, hogyan fogalmazzuk meg, 
vagy hogyan határozzuk meg, lehetne, vagy talán kellene, hogy legyen, egy identitásteremtő eleme a parknak. 
Hangsúlyozom, hogy nem arról szól, hogy egy WC-t kellene úgy megformálnunk, hogy az identitásteremtő 
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legyen, hanem azt az építményt, vagy épületet, ami belekerül a parknak a központjába. Ennek a kapcsán merült 
fel, hogy van több lehetőség. Akár a mostani tervnek a továbbdolgozása, akár gondolatilag a legjobban olvasható 
módja, hogy egy utcabútor jellegű termék megvásárlása, és letétele. Az a WC része, és ami egy kreatív ötletet 
igényel, az a fölé egy valamilyenfajta tetőzet, és ennek a tartózkodónak vagy pihenőnek a kialakítása olyan 
módon, hogy akár egy kicsit nagyobb tere vagy helye legyen a park használóknak is a fedett, nyitott tér részben, 
ami építészetileg akármilyen kicsi, össze tudja fogni ezzel a WC-bútorral. Vagy egy D) változatban nem egy 
megvásárolt bútort helyezünk le, hanem az is egy tervezett eleme, ami nyilván valamennyi költségcsökkentést 
eredményez. Tehát az volt a felvetés lényege, hogy pont a pici léptéke miatt itt lenne hely a kreativitásnak, és 
ennél egy picit karakteresebb vagy azért valamivel többet adó építészeti megfogalmazása is lehet a tervnek. Az 
A) változatban még az merült fel, hogy akár hogyha ilyen módon valósul is meg az épület vagy építmény, akkor is 
van lehetőség akár képzőművészeket bevonni, mert mindenképp valamilyen plusz dolgot lehet, hogy 
megérdemelne ez a kis egység. 
 
Árva Péter: Köszönöm szépen ezt az összefoglalást. Tehát még egyszer: az A) verzió az eredeti épület, a B) 
verzió az eredeti épület kis áttervezéssel, kis méretcsökkentés és átszínezés jellegű beavatkozással, a C) verzió 
egy ötletpályázat, ami egy készre gyártott elem köré tervezett térlefedéssel tervezett, a D) verzió pedig egy 
ötletpályázat egy új épület tervezésére. Ez a négy opció, gyakorlatilag egy teljes skálán van rábízva a 
Bizottságra, hogy melyik irányba induljunk el. Fontos, hogy ezt itt összefoglaljuk a vita elején. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Főépítész Asszonnyal van már közös múltunk mindenféle tervezésekkel kapcsolatban 
a Ferenc tér és egyebek, amikor mi kollégák voltunk, és nem Főépítészként volt jelen ott, hanem lelkes 
szakemberként. Nekem mégis az a tapasztalatom, és elnézést kérek ezért a véleményemért tényleg, én nem 
hiszek a diáktervezésnek. Nagyon tapasztaljuk azt nap, mint nap, hogy a Ferenc téren is nagyon sok minden 
elcsúszott, pont azért, mert a diákok tervezték, és bele se gondoltak, és bele se ültek a Ferenc tér közepébe, 
hogy rájöjjenek arra, hogy mi az. Képviselőként akkor kénytelen voltam hinni nekik, és elfogadni az ő 
szakmaiságukat, mert nem vagyok szakmabeli. Kiderült utólag, az élet úgy hozta, hogy nem jól gondolták ők. Az, 
amit ők tudtak, vagy ők tanultak, az nem úgy van, az életben nem úgy működik. Tehát nagyon sok minden nem 
működik a valóságban, ami a tervező asztalon nagyon szépnek tűnik. Legyen az a nagy távolsággal lerakott 
kockakő, legyen az az elméretezett vagy túlméretezett, vagy át nem gondolt, jó irányba tett napos oldalra, 
árnyékos oldalra tervezett játszótér, és egyebek. Vagy a fa alá tervezett szökőkút, ami megkeseríti az emberek 
életét. Ezek mind annak köszönhetőek, és elnézést kérek tényleg az építész hallgatóktól, nekem nem jó a 
tapasztalatom erről. Nagyon szívesen rábíznám ezt profikra. Másrészt volt régebben is arról szó, talán pont a 
Haller parkkal kapcsolatban, de Andrea javítsál ki, ha rosszul emlékszem, hogy felkutattunk régi, Ferenc tér-szerű 
illemhelyeket, és azoknak a renoválásával jutunk el ennek a kérdésnek a megoldásához. Kérdésem az, hogy 
nem találtunk esetleg ilyet? Vagy volt arra törekvés, hogy találjunk ilyet? Annak idején, amikor erről szó volt, 
akkor elvileg volt valahol ilyen rozoga állapotban levő, felújításra szoruló, lehet, hogy költségeiben nem sokkal 
kevesebb, mint egy új, ellenben városképileg jobb. Az, ami Ferencvárosnak a bája, amibe Főépítész Asszony is 
beleszeretett és szeretné azt, amit én is, és jobban illeszkedne, mint bármilyen új akármi. Úgyhogy még egyszer 
elnézést az építészhallgatóktól. 
 
Árva Péter: Erre röviden reagálnék. Abban a konkrét esetben mind diplomázott doktoranduszhallgatók voltak, de 
mindegyik diplomás építészmérnök volt, sőt többeknek volt abban a csapatban tervező jogosultsága. De ez csak 
egy apróság. A másik az, ezt én építészmérnökként egy kicsit másképp látom, hogy ők javasolnak valamit, 
nekünk Képviselőknek ezeket a dolgokat utána helyre kell rakni, mert mi élünk ott, Ön is én is. Igen, ez a dolog 
félrecsúszott, de pont nem az ötletoldalon csúszott, hanem az ötletpályázatig szerintem ezt jól végigvitte a 
Polgármester Úr, ott voltam mindegyik lakossági fórumon. Szerintem ezt jól csinálták az elejéig. Az, hogy az 
ötletpályázat eredménye hogyan fordítódott le végleges kivitelezésre, ott csúszott bele szerintem a hiba. De 
amúgy ebben az esetben én sem tartom jó ötletnek ezt az ötletpályázatot más szempontok miatt. Tartalmilag 
egyetértünk, csak ezek ilyen finom „distinkciók”. Tehát azokból a tervekből, amiket kapunk, mi valósul meg, az 
már onnantól a mi felelősségünk a megrendelői oldal, igenis nekünk a lakossági oldalt képviselve kell a 
megrendelői oldalt képviselni. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az esztétika nyilván egy szubjektív dolog, esztétikai szempontból egyetértek Dr. Kulpinszky 
Eleonórával. A szerelmet a mai napon a bizottsági ülést követően már le nem moshatjuk magunkról. De pont azt 
akartam felhozni, hogy a Ferenc térnek az illemhelyisége, furán hangzik azt mondani egy WC-re, hogy jól néz ki, 
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vagy, hogy szép, de igen, van egy fajta „patetikája” annak az épületnek, és szerintem a Haller park, ami ráadásul 
egy sokkal parkosabb terület, mint a Ferenc tér értelemszerűen, szintén valami hasonlót érdemelne. Nekem 
esztétikailag nem tetszik, az egy dolog, de szerintem oda lehetne egy jobban környezetbe illő illemhelyiséget 
vagy épületet készíteni, ami tényleg, ahogy a Főépítész Asszony is mondta, ilyen közösségteremtő, integratív 
része lenne a környezetnek. 
 
Hurták Gabriella: Én is arra reagáltam volna, hogy azért itt a kiviteli terv készítésekor vannak olyan részletek, 
amikre egyrészt nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyenek olyan hasonló problémák, amik nem az 
építésztervezőkhöz tartoztak anno, de ezt most nem is akarnám megnyitni újra. Inkább azt hoznám még ide, 
hogy itt azért valójában nem egyszerűen egy WC-t szeretnénk oda létrehozni, bár az egy fontos funkciója nyilván 
kétségtelenül, hanem valahogy ez az előtetős rész is egy lényeges elem lehet, tehát ahol egyéb közösségi 
működésre is van lehetőség. Nyilván fontos funkcionális elem a tartózkodója a gondnoknak, de az 
négyzetméterben egy kisebb. Megformálásban azért óvatos lennék, hogy nem feltétlenül ezt az egy szem WC-t, 
bár szépen, ilyen szecessziós módon, vagy ilyen régiesen helyeznénk el, hanem itt azért egy komplexebb 
funkcióról van szó egy eléggé kortárs megfogalmazású térben. Azt is hangsúlyoznám, hogy a kortárs nem azt 
jelenti, hogy valami nagyon emberidegen dolognak kell lennie. Nyilván ez egy érzékenyebb további kérdést 
feszeget. Az ötletpályázat pedig kimondottan ezt a kis kreatív pluszt hozza a hallgatóktól, mert itt az előző 
esetben nem hallgatókról volt szó, hanem irodákat vezető, mellesleg még doktorit is végző tervezőkről. A 
hallgatók esetén kizárólag csak ötletszintig lehet elmenni. De pont az ilyen pici léptékű, tehát nem egy egész teret 
kell minden struktúrájával, minden hibalehetőséggel megtervezni, hanem egy ötletet kell egy ilyen kisléptékű 
építményre adni, és utána azt egy tervezőcsapat, egy rutinos csapat kidolgozza, akár engedélyezési, akár kiviteli 
terv szintig. Itt az lényeges, hogy más a lépték, és azért van esély arra, hogy ahol ez a nyitottság kellene, ott 
lehet, hogy ők is hozzá tudnak adni valamit. 
 
 
Szilágyi Zsolt, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
Reiner Roland: Szeretném kérdezni a tervezőktől, hogy amennyiben az aukciót választaná a Bizottság, hogyha 
így marad, és Önökkel konzultálva lenne a folytatás, akkor tulajdonképpen hogyan nézne ki ez a kis épület? 
Bennem is van egy kis zavar, mert látunk ilyen képeket. Most rákerestem gyorsan a „hangulat előképek” című 
kifejezés volt rá írva, ami nem tudom mit jelent pontosan építészetileg. Tehát így nézne ki? Vagy ehhez hasonló 
lenne? Szerintem az fontos lenne, hogy a Bizottság értse, hogy mi az A) és a B) opció közötti különbség. A 
másik, hogy azt a szempontot szeretném itt hangsúlyozni, hogy van egy időbelisége annak, hogy a különböző 
döntésekhez mi tartozik. Hogyha ez az épületkiosztás úgy marad, ahogy a tervezők elkészítették, akkor mondjuk 
a csatornázási engedélyezés egy gyorsabb folyamat tud lenni. Ha egy olyan típusú döntést hozna a Bizottság, 
ami a belső elosztást is megváltoztatja, akkor ez egy hosszabb időszak. Nyilván ennek vannak előnyei, vannak 
hátrányai. A harmadik dolog, amit akartam mondani, az árkérdés. Ez a 30 millió forintos költség szerepelt a 2018-
as vagy 2019-es költségbecslésben, lehetséges, hogy ehhez képest már nem mozdult, plusz van a 
csatornázásnak magának egy költsége. Tehát ebben az értelemben ez az ár így jön ki, ezt talán még érdemes 
tudni. Azt, hogy ez ténylegesen megépüljön, nyilvánvalóan csak a jövő évi költségvetés tudja biztosítani, tehát a 
Bizottság most tulajdonképpen arról tud dönteni, hogy hogyan menjen tovább ez a folyamat, mi legyen az a 
tervezési folyamat, aminek a vége egy épület lesz, aminek a megépítéséről a jövő évi költségvetésnél tud dönteni 
a Képviselő-testület. 
 
Csécsi Ákos: Igen, amikor érveltünk a modern pavilon mellett még a tervezés folyamán, akkor a Főépítésszel is 
egyeztetve és a műszaki terület kollégáival, akkor azokat az előképeket, amiket gondolom Ön látott, azokat is 
hoztuk fel, hogy ezeket szépen kortárs módon meg lehet oldani. Most még egyszer megmutatom azt, ezt egy 
gyors tömegvázlatnak hívnám, tehát nem látványképnek, de ebben még vannak azok a lehetőségek, hogy itt a 
színekkel különböző módon a kivitelezés alatt egyeztetve a Főépítésszel vagy bármilyen műszaki kollégával ezt 
megváltoztassuk. A másik nézet pedig egy telek nyitott része, ami átszellőzik, és ott lehet berakni a 
szerszámokat, ez egy ajtó, amin be lehet jutni ide, ebbe a zárt térbe, és oda be lehet rakni a nem tudom, hogy 
milyen kerti szerszámokat. Ez talán segít egy kicsit jobban elképzelni. Ez lehet kiválasztva, egy zöld vagy 
bármilyen színű dolog. Ezzel még lehet játszani, de alapvetően egy másik dolog, hogy ez tényleg egy hiánypótló 
funkció, ami mindenképpen kell. A megújult játszótérnek nagyon nagy forgalma van. Építészként talán azt is el 
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tudom képzelni, hogy ezt a két dolgot egymástól függetlenül lehet megvalósítani. Ez a vizesblokk mindenképpen 
kell itt ehhez a megvalósult funkcióhoz, és keresni a parkban esetleg egy másik olyan helyet, amennyiben nem 
szorul rá akár erre a templomra. Ezt megbővítve az mégiscsak egy kis vizesblokk lesz egy kis pergolával, vagy 
nem tudom. Ahhoz, hogy hozzárakjunk egy közösségi funkciót, hogy odamenjen egy csoport 30 fővel, annak egy 
fedett, nyitott szín, vagy pergola, ennek a pavilonnak legalább a kétszerese vagy háromszorosa, tehát 
tömegében egy nagyobb megjelenést igényel. De nincsen ezzel baj, mert ezt a megoldást is meg lehet találni. 
 
Árva Péter: Bocsánat, csak szakmailag egy apróság. Nagyon fontos, hogy vázlattervi terv szinten csinálunk 
látványterveket, értelemszerűen ez a fázis hiányzott. Tehát kérem a Bizottság tagjait, hogy ne várjanak el egy 
ilyet, hiszen erre nem volt megbízásuk, nem ez volt a feladat. Ezek csak gyors kis vázlatok, amiből az a munka, 
hogy az jól nézzen ki, hiányzik. Az utolsó szegig megtervezett kiviteli tervekről van szó. 
 
Takács Máriusz: Azt kérdezném, hogy a csatorna merre fog menni? Nyilván a Tervezőtől kérdezem, hanem a 
Városüzemeltetési Irodától, aki már egyszer engedélyeztette, el is küldte ennek a rajzát, csak én nem tudtam 
eligazodni benne. Ez a parkon keresztül merre fog menni? Ez azért releváns kérdés, mert ennek van egy felújított 
része, hogy azon mennyire megy át ez a dolog? Van most egy térkép fenn mögöttünk, ezen meg lehetne mutatni, 
hogy nagyjából milyen irányba fog elmenni innen a csatornánk? Vagy a csatorna nem került kiépítésre a 
dologhoz csak az elektromos áram lett elvíve oda?  
 
Szili Adrián: Az előterjesztésben szerepel, hogy eredetileg az elektromos áram és a víz lett kiépítve, a csatorna 
nem lett kiépítve, az engedélyeztetési folyamatnál eljutottunk odáig, hogy akkor lehetett volna folytatni, de nyilván 
ez az irány, akkor ezt meg kell újítani, és ebből a szempontból ez a leggyorsabb verzió, de nincs kiépítve, nincs 
feltúrva. Merről megy? Most nem tudom pontosan, annyira nem néztem át részletesen, úgy emlékszem, hogy 
valószínűleg a Mester utca felől. Mivel újra kell ezt beadni, azért azt gondolom, hogy újra kezdődik ez a folyamat. 
 
Gyurákovics Andrea: Van itt előttünk négy variáció. Most megint értelmezési problémám van. Tehát, ha jól 
értelmezem, itt ennek a helynek, ami most perpillanat műfüves terület, keresünk funkciót. Itt most a tervek között 
szerepel, és az előterjesztőre nézek, egyrészt egy kiszolgáló épület, másrészt egy mosdónak a kiépítése. Vagy 
mindenáron mosdóban gondolkodunk? Próbáltam most elolvasni ezt a négy változatot, elnézést nem értek 
hozzá, de nem tudok így szavazni, hogy nem értem, miről van szó. Szeretnék egy kis segítséget abban. 
Hallottam többfélét, próbáltam nagyon figyelni. Mivel nincs a csatorna kiépítve, magyarul mondva ennek, ahhoz, 
hogy mosdó legyen belőle, még plusz költségek kellenek. De egyébként lehetne egy kiszolgáló épületet is ebből 
tervezni, vagy szeretnénk, vagy most mi az irány? Mi a főcsapás? Mi az előterjesztőnek a szándéka? Leginkább 
erre lennék kíváncsi. Ő mit szeretne?  
 
Árva Péter: Bocsánat, én értem, hogy mit szeretne az előterjesztő. Azt, hogy ezt közösen beszéljük át, és 
közösen döntsünk. Egyértelműen azt gondolom, hogy van egy terv, amit a Ti ciklusotok alatt készített, ez így, 
ahogy van megvalósítható. A következő opció, hogy egy kicsit változtassunk rajta színvilágában, beszéljük át. Ez 
az A) verzió. A B) verzió, hogy egy kicsit színezzük, icipicit gondoljuk át, hogy ezek a panelek most kerámia vagy 
trefa anyagúak, tehát egy ilyen anyaghasználati átszínezés jellegű dolog, de megtartva az épület fő tömegeit. 
Felmerült az a gondolat is, hogy jellegét és a funkcióját is, mindent, csak egy icipicit változtassunk rajta. A 
harmadik verzió, hogy dobjuk ki ezt a tervet és menjünk vissza arra a legelső gondolatra, amit a Tervezők is 
mondtak, ami már az előző ciklusban is felmerült a Tervező részéről, hogy vegyünk egy készterméket, és a köré 
tegyünk egy fedést, és ezt valamilyen módon terveztessük meg, vagy egy másik ötlet, hogy teljesen újonnan, 
nulláról kezdjünk egy új tervezést. Tehát ez a négy opció, ami előttünk van. Rövidre zárnám a dolgot. Nekem az, 
hogy ez megvalósuljon időfaktorban, egy fontos prioritásom. Azt gondolom, hogy ezek a tervek funkciójukat 
tekintve rendben vannak. Az eredeti épület megvalósítását esetleg kis átszínezésekkel, kis anyaghasználattal. Ez 
az én személyes véleményem. Értelemszerűen azt a javaslatot fogom feltenni a négyből, ami mellett itt többségi 
hozzászólás van, vagy amit az előterjesztő javasol számomra. 
 
Hurták Gabriella: Most egy kicsit a funkciójára visszatérve, amilyen lehetőség van egy áttervezés vagy egy új 
tervezés esetén, ott árnyalatokat meghatározni ahhoz képest, mint amennyi most rendelkezésre áll, mint ilyen 
fedett, nyitott tér és közösen használható terület, vagy mondjuk egy 20-30 fő számára lehetőséget biztosító. 
Semmiképp nem mennék a 20-30 fő felé. Mivel ezt itt nem részleteztük ilyen szinten az előterjesztésben, ezt 
fontos rögzíteni. Csak arról van szó, hogy egy picit nagyobb legyen az a fedett, nyitott tér, ahová mondjuk 3-4-5 
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ember kényelmesen le tud ülni, vagy valamilyen lehetőséget biztosít arra, hogyha esik az eső, akkor ott valamit 
tudnak kezdeni, vagy ha túlságosan süt a nap. A B) változat esetében az én értelmezésem szerint azért nem 
csak egy kicsi átszínezésről lenne szó, hanem pontosan ilyenfajta módosítás beleférhet egy ilyen jellegű épület, 
építmény esetében itt is. Az A) változat esetében, persze az burkolati anyag függvénye, de persze most egy 
kicsit nézek az építészek felé is, még fennáll a lehetőség, hogyha úgy megvalósul, ahogy megtervezték, hogy 
esetleg utólag akár képzőművészek bevonásával is kicsit kreatívabbá tehetjük pontosan ugyanezt a tömeget, 
ugyanezekkel a burkoló elemekkel. Tehát ennyiben árnyalnám, hogy az A) verzióban is benne van egy utólagos, 
persze a tervezéstől függő, kicsit kreatívabb lehetőséget biztosító elem, a B) változat meg ennél egy picit több 
lenne. A C) és a D) változat esetében is, ahogy én látom, a közmű kiállásokat lehet pontosan ugyan oda tenni, 
ahol már engedélyezve van, és a többi területen megadni a kreatív lehetőséget. Tehát az időfaktorban így 
valamennyit lehet csökkenteni. 
 
Takács Máriusz: Nem kis dilemma ez. Elmondanám, hogy én milyen állásponton vagyok jelenleg. Azt a verziót, 
hogy vegyünk késztermékeket, telepítsük le, amikor megláttam, hogy milyen költséggel jár, azt gondoltam, hogy 
mivel ez megduplázná lehetőleg a projekt költségét, azt gondoltam, hogy ez elvetendő. Alapvetően nekem 
tetszett az elgondolás, hogy legyen itt egy új, egy a park arculatát meghatározó elem, még csak a park közepén 
vagyunk. Aztán itt a vitában, többek között, amit a Tervező Urak elmondtak, és arra vonatkozott, hogy ez 
alapvetően egy funkcionális épület, amire a Képviselő Asszony kérdése is vonatkozott, hogy milyen funkció az, 
amire itt szükség van. Egy park közepén vagyunk, ahol nincs WC. Ez a legszükségesebb funkció oda. Ilyen 
szempontból pedig az, amit megterveztek az Urak, ami alapvetően egy funkcionális, a „szépen öregedő”, ezt a 
nekem tetsző kifejezést használta fel, meggyőzött arról, hogy nem biztos, hogy kell ide egy impozáns épület. Az 
Elnök Úr a tegnapi beszélgetésen azt mondta, hogy egyébként nehéz is egy pici épületből valami nagyon kreatív, 
nagyon impozáns, vagy nagyon figyelem felhívó dolgot csinálni. Ez nem egy kis építészeti feladat lenne. Azon az 
állásponton vagyon jelenleg, hogy ezt a megtervezett épületet építsük meg, kicsit finomítsunk a küllemén, hogy 
lássuk, hogy egyébként hogy néz ki, mit lehet ezzel kreatívan csinálni, hogy jól illeszkedjen a park szövetébe, 
ahol van egy szép, új játszótér. Szerintem ezután valószínűleg lesz mögötte egy szép, új sportpálya is majd. 
Szépen, lassan minden megújul. Ebbe a környezetbe azt gondolom, hogy magával a funkcionalitásával is, 
egyébként minden körülötte a parkban elég funkcionális, bele fog illeszkedni. Ha úgy érezzük, hogy vizuálisan 
kell majd még dolgoznunk ezen, mert nem elég impozáns, nem elég jó, nem tetszik nekünk, akkor utána még 
mindig tudunk egy képzőművészeti pályázatot hozzá társítani. Az álláspontom az, hogy az A) verziót fogadjuk el. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Bocsánat, hirtelen eszembe jutott, a pici-pici változtatásokkal kapcsolatban, hogy 
nyilván a legfontosabb funkció, a WC. A másik az, hogy a parkőrnek legyen egy hely, ahová el tud vonulni. Az, 
hogy randi hely legyen, elképzelhetetlennek tartom, bár egészen jól hangzik, hogy: „a Haller téri WC-knél 
találkozunk”, vagy kártyaparti, vagy bármi. Ellenben nagyon komolyan szeretném kérni esetleg a tervezőket, 
hogyha van rá mód, amennyiben terveznek, és remélem, hogy terveztek bele pelenkázót, meg szoptatószobát, 
hogy ez ne a WC-vel együtt legyen. Tehát az ne legyen egy helyiségben a WC-vel. A Ferenc téren az van, hogy 
a WC-ben bent van a pelenkázó szoba. Ha egy négyzetméternyi tiszta hely van, akkor inkább az legyen. Nem 
kell ide nagy helyet gondolni, de az ne az illemhelyiséggel egy nyílásban, az rettenetes. Ha egy mód van arra, 
szeretném azt kérni, hogy ezt valahogy oldják meg.  
 
Csécsi Ákos: Mutatom a rajzon, van benne. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: A WC-ből nyílik, vagy a WC-ben nyílik. Női mosdó előtér. Jó, látom, kézmosó, 
bemegyünk pelenkázó, és onnan megint női WC 1, női WC 2. Hjajj! Támogatom a zárható részt. Tudom, hogy 
Magyarország közterületein még nem elfogadott a szoptatás, nagyon sokan szeretnék ezt még diszkréten 
csinálni, bár én nem értem, hogy miért. Nem az elvonulós típus vagyok, de ha egy mód van, valami ajtót 
tessenek rátenni esetleg. Szerintem is az A) verzió, ami ebben a konstrukcióban támogatandó. 
 
Árva Péter: Jó, én az A) verziót szeretném feltenni szavazásra azzal a tiszteletteljes kéréssel az Építész Urak 
felé, hogy ezt a kérdést vizsgálják meg. 
 
Hurták Gabriella: Szerintem az már súrolja a B) verzió határát, amikor ilyen kisebb módosításokról van szó, mert 
én is azt gondolom, hogy ebben azért lehet egy picit optimalizálni. Persze az is felmerült „félhangként”, hogy mi 
van akkor, ha egy férfi szeretne pelenkázni. Nyilván vannak ilyen szituációk, de nem ez a kulcsa az egésznek, 
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hanem szerintem nem biztos, hogyha azt megtehetjük, hogy a WC-ben kell megtenni. Tehát ilyen pici 
optimalizálásokról szerintem lehetne szó. Nyilván ez megint egy engedélyezési tétel. Hogy meddig tudjuk ezt 
építménynek elfogadni, és honnantól épület? Mennyire kell az 50 négyzetmétert szó szerint megtartani. A B) 
szerintem lehet, hogy megtartja ennek a lehetőségét, és lehet, hogy a végén nagyon fog hasonlítani erre a 
mostani változatra, de azért némi optimalizálás beleférhet. Másfelől meg arra akartam felhívni a figyelmet, hogy 
szerintem azért a látványterveken nagyjából látszik, hogy ez milyen karakterű épület vagy építmény lesz. Persze 
lehet később kreatívabbá tenni, vagyis képzőművészeti pályázattal feldobni, de azért nagyjából ezt a 
kockajellegű, letisztult építményt fogjuk látni.  
 
Gulyás Mihály: Jó, tehát most itt az A) és a B) verzió között ingadozunk, és igazából az is kérdés, hogy mit 
értünk az A) verzió alatt. Tehát amikor az A) verzió végén azt mondjuk, hogy kibővíthető képzőművészeti 
utólagos továbbfejlesztéssel, akkor ez már azt is jelenti-e, hogy adott esetben nem feltétlen csak ez a kockajelleg 
van. Hogyha nem, akkor én a B) változat mellett döntök. 
 
Emődy Zsolt: Csak azért akartam megszólalni, jó sok időt töltünk el ezzel a napirenddel, hogy az A) változatot 
én nem jól élném meg, de nyilván ha többségi szavazás lesz, akkor nyilván megoldható. Minimum a B), de 
őszintén szólva a C) és a D) verzió sem lenne kizárt. Azt gondolom, hogy túlzottan centrális helyet kapott ez az 
épület, ezt már máshol megbeszéltük, és nem annyira funkcionális. Legalább oda azért ne menjünk vissza, hogy 
funkcionális és teljesen újra kell gondolni, mert akkor aztán tényleg nulláról kell kezdeni mindent. De nem vitás, 
hogy a parknak az egész pozicionálásához a parkon belül inkább nagyon erősen melléképület hangulata van. 
Tehát valamilyen ötlet biztosan kellene még hozzá, én is azt gondolom. Minimum a B) verziót mondanám. 
 
Csécsi Ákos: Annyit szeretnék itt a képzőművészeti kiegészítésről elmondani, hogy alapvetően az épületnek 
mind a homlokzata, mind a bejárata, mint az ajtói egy infografikai kiegészítéssel nagyon egyszerűen 
kiegészíthető. Biztosan vannak olyan ismert előképek Önök előtt is, főleg ilyen sportlétesítmények esetében, ahol 
nagy grafikus formákkal oda van rakva, női, férfi WC játékosan. Ha ezzel egy grafikai iroda vagy tervezőcsapat 
meg van bízva, akkor ezeket akár utólag, akár a kivitelezés alatt, azt is el tudom képzelni, hogy gravírozzák 
magát a trespa homlokzatburkolatot, vagy CNC-vel kimarják, tehát lyukasztgatni is lehet. Szerintem ezt nagyon 
könnyű eszközökkel ezen a műszaki tartalmon, büdzsén belül kezelni a színekkel és egyéb dolgokkal. A másik, 
hogy folyamatosan változnak az akadálymentes és pelenkázós trendek, hogy ki, mivel, mikor, hogy van. Akkor az 
egy elfogadott dolog volt. El tudom képzelni, hogy itt a legtisztább helyiségnek elvileg a parkban a WC-nek kell 
lennie, mert itt egy parkőr és nem tudom, hogy még ki ügyel arra, hogy ez folyamatosan tiszta legyen. Tehát az, 
hogy most ahhoz képest hol tud pelenkázni tiszta helyen? El tudom képzelni, hogy ténylegesen, azt is szokták, 
hogy akadálymentes WC-n belül lehajtható részen. Azért mondom, hogy ezek bevetett dolgok. Ha most külön 
egy helyiséget akarunk ennek adni, akkor mindig sérül valami, ami most megvan. Tehát felvetődött itt esetleg az, 
hogy ez legyen egy külön bejáratú pelenkázó, és innen meg be lehetne ide jönni. Ez is kezelhető, itt annyi, hogy 
itt mindig felmerül, hogy ahol pelenkázunk, akkor ott víz is kellene, WC is. Ezek nem véletlenül vannak 
egybekapcsolva. De az anyukának is kell „pisilni”, az apukának is. Gyakorló apuka vagyok én is, inkább ezek 
szakmai dolgok, amiknek meg kell felelni az előírások szerint. Ez az Önök döntése, Önök a Beruházók, ezeken 
lehet még finom hangolni. 
 
Árva Péter: További kérdés, észrevétel nincs. A vita alapján az előterjesztő javaslatára az A) verziót szeretném 
feltenni szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a pelenkázó kérdéskörét tisztelettel kérjük, hogy vizsgáljátok 
meg még egy körben. Kérem, szavazzunk az Sz-146/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 64/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1) támogatja az előterjesztésben bemutatott A változatot azzal a kiegészítéssel, hogy kéri, hogy a pelenkázó  
szoba külön kerüljön kialakításra az illemhelyiségtől. 
2.) felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a megvalósíthatóság érdekében tegye meg a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2021. december 15. 



16 

 

Felelős: Szili Adrián irodavezető 
(7 igen, 3 nem) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Árva Péter: Köszönöm az előadóknak, hogy jelen voltak. 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

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

 
 
Árva Péter: Tájékoztatom a Bizottságot hogy 73/3/2021. számon érkezett egy előterjesztői módosítás. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 73/2021. és a 73/3/2021. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 65/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
73/2021. és a 73/3/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (8 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ 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 
 
 

Árva Péter: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 55/2/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 66/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
55/2/2021. – „Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

(8 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
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5./ 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 

 
 
Árva Péter: Nem teljesen világos számomra az előterjesztés, hogy az 1. vagy a 2. melléklet szerinti 
előterjesztésről szavazunk-e. Szerencsére van egy hozzászólás dr. Mátyás Ferenctől. Addig kérdezem Aljegyző 
Urat, hogy ezt válaszolja meg. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Én is azt szeretném kérni, hogy egy picit tegyük tisztába. Az lenne a kérdésem, hogy az a 
végleges verzió, ami most van, és amit javítottak az előző képviselő-testületi üléshez képest, hogyha elérjük az 
időlimitet per nap, akkor másnap folytatódik a történet és nem jövő csütörtökön? 
 
 
Takács Máriusz, a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Elsőként dr. Mátyás Ferenc képviselő úr kérdésére válaszolnék. Azt tartalmazza a 
módosító indítvány és az előterjesztő ezzel együtt kéri az előterjesztése támogatását, hogy amennyiben ez a 
napi időtartam eltelt, akkor a következő munkanapon folytatódik reggel 9.00 órakor a képviselő-testületi ülés, 
tehát nem a következő csütörtökön. Amit Elnök Úr említett, az 1. számú melléklet tartalmazza azt a verziót, amit 
az I. fordulóban elfogadott a képviselő-testület. Ez került kifüggesztésre. Ehhez képest fogalmazta meg az 
előterjesztő a módosítást az előterjesztés szöveges részében idézőjelben van maga a módosított rész, ami az 
eredeti előterjesztés, a rendelet-tervezet 1. §-át érinti, és ahhoz kapcsolódik. A 2. számú melléklet már a 
módosítás és a korábban kifüggesztett rendelet-tervezet egybeépítése, így gyakorlatilag az 1. § helyébe kerül a 
módosított rész, a 2. § pedig egyezik. 
 
Árva Péter: Köszönöm szépen a tisztázást. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 54/2/2021. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 67/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
54/2/2021. – „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 – előterjesztést. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

    (8 igen,1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 

 

 
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 

 
 
Árva Péter: Kérdezem Főépítész Asszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója az előterjesztéshez? Nincs. A 
megbeszélésen felmerült egy olyan kérdés, hogyha ezt a szabályozási tervet visszacsináljuk, és megmarad ez a 
tűzfal, akkor kérésünk lenne, hogy lehetőség szerint „zöldfalként” kerüljön kialakításra. Feltételezem azt, hogy a 
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fejlesztés esetén ez könnyen megvalósítható, hiszen ez az épület gondolom a tűzfalas oldaláról is fel lesz újítva. 
Azt kérdezi a Bizottság a szabályozási terv módosítása során, hogy ennek az előírása lehetséges-e, hiszen az 
egész módosítás azért történt, hogy ezek a tűzfalak eltűnjenek. Ez lehetett az oka annak, hogy ezt 
kiszabályozták, de nem ért velem egyet Főépítész Asszony. Kérem, hogy akkor ezt tisztázza számunkra. 
 
 
Takács Máriusz, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
Hurták Gabriella: A tűzfalak zöldítésében, amikor pont egy ilyen telekhatárról van szó, azért nem olyan 
egyszerű, hogy én a telekhatáron innen lévőnek előírom, hogy a másik oldal felé ő növényeket telepítsen. Ezzel 
óvatos lennék. Viszont, ha megnézi bárki a tervezetfejlesztést, azért egy eléggé színvonalas tervről van szó. 
Tehát amilyen lehetőség van annak a tűzfalnak a kezelésére, azt meg fogják tenni, és nyilván településképi 
eljárás keretében is előírhatjuk mi ezt nekik, de úgy látom, hogy ők maguktól is egy elég színvonalas 
megközelítéssel nyúlnak az épülethez, és pont az volt a cél, hogy egy régi épületet ne kelljen elbontaniuk. Tehát 
nem pusztán négyzetméterről van szó, hanem azért egy ilyen karakter megóvásáról is. Tehát azt természetesen 
tudom feléjük közvetíteni, és azt hiszem, hogy bizonyos tekintetben nyitott kapukat döngetünk, hogy a tűzfalat 
valamilyen módon vizuálisan kezelni kell, de azt, hogy előírjuk, hogy tűzfalra ő növényt futtasson a másik telke 
felől, szerintem neccesebb, nehezebb dolog. 
 
Árva Péter: Akkor ezt lefordítom magamnak. Tehát ezt elő tudjuk írni településképi eljárás keretében, viszont 
Főépítész Asszony nem javasolja, hogy ezt tervszinten rakjuk bele. Engem ez a válasz így kielégített.  
 
Takács Máriusz: Technikailag engem az nem érdekel, hogyan lesz az „zöldtűzfal”. De az a tűzfal az óvoda 
kertjére néz, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ott tényleg „zöldtűzfal” lenne. A kérdésem igazából az, hogyha jól 
értem, ez a terület egyébként benne van a Dél-pesti Centrumkórház tervezett területében. Nincs benne, azt 
mondja Főépítész Asszony. Akkor kérdezem, hogy nincs benne, mert az óvoda területe, mellette a kisházak 
területe mind benne van a fejlesztésben, ezek szerint ez nincs benne. Azt hittem, hogy beleesik, mert akkor 
mondtam volna, hogy lám-lám, ha egy fejlesztő itt fejleszt, ez is megerősíti azt a dolgot, hogy ez a szuperkórház 
mostanság nem fog felépülni? 
 
Emődy Zsolt: Én is támogatnám ezt a tűzfalzöldítés kérdést, de ha valóban ez egy más módszer, akkor 
rendben. Csak hogy jobban értsem, a kórház felé érdemben van most tűzfal? A kórház felé oldalon? Az mintha a 
telekhatártól egy visszahúzott fal lenne. Legalábbis itt a rajzon, de lehet, hogy én rosszul értem a rajzot. Ha nem 
akkor a másik kérdés az, hogy felmerülhet ott egy homlokzatosítás is? Mert építészetileg nem úgy volt 
megfogalmazva és a kórház felé ez nehezen értelmezhető, ha jól értettem, tehát túlzottan kicsik a távolságok.  
 
Árva Péter: A homlokzatosítás egy szomszéd telek felé semmilyen körülmények között nem szerencsés. Tehát 
ablakokat, homlokzatot nyitni úgy, hogy közvetlenül egymás telke van előttünk, minden szinten kerülendő. Van 
erre példa a kerületben, például az összes József Attila-lakótelepi ház ilyen. Csak addig tart a telek, ameddig a 
ház. De ezek nagyon szerencsétlen helyzetek. Remélem ezt megválaszoltam, a maradék kérdések 
megválaszolására megadom a szót Főépítész Asszonynak. 
 
 
Gyurákovics Andrea, a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
 
Hurták Gabriella: Amennyire ismerem, ez a Centrum Kórházas terület közvetlenül a szomszédjáig tart ennek a 
most érintett teleknek. Egy magánberuházó, aki itt fejlesztene. Amennyire az előző Főépítész tájékoztatott, azt 
mondta, hogy azért lett ez az építési helykijelölés visszább húzva, hogy ezzel nagyobb lehetőségeket 
biztosítsanak a Centrum Kórház számára. Ezzel viszont egy kvázi bontási kötelezettséget eredményezett a 
meglévő, egyébként védendő karakterű épületrészeken. Kérdeztem, hogy okoz-e problémát, hogyha ezt 
visszaalakítjuk? Az előző Főépítész tájékoztatása szerint sem okoz problémát. Másfelől meg ténylegesen ez egy 
meglévő állapot. Most ott van ez a tűzfal. Az más kérdés, hogy felújítás esetén akár más építészeti eszközökkel 
ezt kezelni kell. 
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Árva Péter: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 82/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 68/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
82/2021. – „Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és 
környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Árva Péter: Szilágyi Zsolt képviselőtársam jelezte, hogy nem jó gombot nyomott a szavazásnál. Ezért kérem, 
szavazzunk az előző határozat visszavonásáról. 
 
 
VIK 69/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VIK 68/2021. (XI.9.) számú 
határozatot visszavonja. 
Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Árva Péter: Kérem, szavazzunk ismételten a 82/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
VIK 70/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
82/2021. – „Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és 
környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési 
intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-138/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 

 
 
Gyurákovics Andrea, a Bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
 
Árva Péter: A Hivatal jelezte, hogy volt egy hiba az eredetileg kiküldött előterjesztésben. Ez az én 
előterjesztésem, ezért azt a szóbeli pontosítást tenném hozzá, hogy az iskolákon belül a József Attila Általános 
Iskola és AMI Mester utca felhasznált támogatási összege az előterjesztésben szereplő 292.363,- Ft, hanem e 
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helyett, 292.160,- Ft. Tehát e helyett 263,- Ft- különbség van. Ez a végösszeget is fogja érinteni, amit, ha 
összeadom az összes sort ebben az oszlopban az 2.932.178,- Ft. A határozati javaslat 2. pontjának a 3. sorában 
az összeget ki kell javítanunk 7.637,- Ft-ról 7,840,- Ft-ra, a legvégén a 3. sortól olvasom, hogy „Szentgyörgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 29.162,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Innentől az eredeti 
szöveg maradék szövege törlendő, helyébe a következő szövegrész lép: „melyből a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ 2021. augusztus 24. napján 358.822 Ft-ot visszafizetett Ferencváros Önkormányzat részére. A Belső-
Pesti Tankerületi Központ a 203 Ft-ot 2021. november 30-ig köteles visszafizetni”. Tehát annyi történt, hogy 203,- 
Ft-tal kell kijavítanunk. Most ezt így jegyzőkönyvbe mondtam, remélem, mindenki egyetért ezzel az előterjesztést. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-138/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a szóbeli 
módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 71/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” 
pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

József A. Ált. 
Iskola és AMI 
Mester u. 67. 

Zöldfelület növelése (légtisztító növények, termőföld, kaspók 
beszerzése) kirándulása (Állatkerti belépek, utiköltség) 
Környezet és természetvédelem témában vetélkedő 
lebonyolítása  
(készségfejlesztő eszközök, irodaszerek beszerzése) 

 292.160,- Ft 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és EGYMI, 
Gát u. 6. 

Kerti szerszámok beszerzése (fűnyíró, lombszívó, elektromos 
gyomégető, metszőolló, lapát, ásó és lombseprű) madároduk 
és darázs garázs beszerzése, környezetvédelmi versenyek 
nyerteseinek könyvjutalom vásárlása, Napredszer elkészítése 
(labdák, festék és ecset), állatmakettek beszerzése  

292.182,- Ft 

Kosztolányi D. 
Általános Iskola 
Ifjúmunkás u. 1. 

Kerti eszközök beszerzése (öntozőkanna, karók) Natúrtalaj és 
alginit vásárlása, madaras játékok és ismertetők beszerzése 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől,  

390.226,- Ft 

Kőrösi Csoma S. 
Kéttannyelvű Ált. 

Iskola 
Ifjúmunkás u. 13. 

Jutalom könyvek beszerzése, mikroszkóp-kamera vásárlása, 
füvesítés (komposzt, fűmag) 

299.929,- Ft 

Leövey Klára 
Gimn. 

Vendel u. 1. 

Zöldfelületek fejlesztése, gondozása (termőföld, növények, 
virágládák, metszőolló, locsolócső beszerzése), kerti bútorok 
készítéséhez alapanyag beszerzése (raklap, csavarok, egyéb 
szerelvények), szakkönyvek beszerzése 

290.477,- Ft 

Molnár Ferenc 
Általános Iskola 

Mester u. 19. 

Zöldfelület fejlesztés, gondozás (virágföld, növények, 
permetező, lombseprű, gereblye, ásó, lapát, kapa, metszóolló 
beszerzése), akváriumhoz szükséges eszközök vásárlása 
(szűrő, akvárium fütő, levegőpumpa, hőmérő, növények), 
ásványok és közetek beszerzése, természettudományos 
szakkönyvek vásárlása 

398.382,- Ft 

Ferencvárosi Sport 
Ált. Isk. és 
Gimázium 

Telepy u. 17. 

Zöldfelület fejlesztése(cserjék, orgona, fűszernövények, 
szobanövények, cserepek és termőföld beszerzése), könyvek 
vásárlása 
 

297.781,- Ft 
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Szent-Györgyi 
Albert Ált. Isk. és 

Gimnázium, 
Lónyay u. 4-8. 

Könyvtár fejlesztés (környezet és természetvédelemhez 
kapcsolodó szakkönyvek, folyóiratok: Földgom, 
Természetbúvár beszerzése), 3 db társasjáték beszerzése, 
„Zöldítsük ki Ferencvárost!” szabadulószoba elkészítése, 
„Boszorkánykonyha” (ismerkedés a kémia világával alsó és 
felső tagozatos tanulok számára egyarátn) eszközeinek 
beszerése, falitérképek, kémiai folyamatábrák, 
kristálymodellek beszerzése  

270.838,- Ft 

Weöres S. Ált. Isk. 
és Gimnázium 
Lobogó u. 1. 

Zöldfelület fejlesztése (cserjék, örökzöldek, gyümölcsfák, 
marhatrágya és termőföld beszerzése), kirándulások (Kemes 
Vulkán tanösvényen és a Soroksári Arborétumban) 8 db 
solymász előadás, folyóirat előfizetés megrendelése 
(Természet Búvár, National Geographic) 

400.000 Ft 
 

Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskolának 300.000,-Ft, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 
7.840,- Ft, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-nek 7.818,- Ft, a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskolának 774,-Ft, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának 71,- Ft, a Leövey Klára 
Gimnáziumnak 9.523,- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskolának 1.618,- Ft, Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimáziumnak 2.219,- Ft, és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 29.162,- Ft visszafizetési 
kötelezettségét keletkezett, melyből a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2021. augusztus 24. napján 358.822 Ft-ot 
visszafizetett Ferencváros Önkormányzat részére. A Belső-Pesti Tankerületi Központ a 203 Ft-ot 2021. 
november 30-ig köteles visszafizetni. 
Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 

 
Árva Péter: Nagyon szépen köszönöm a segítséget a Hivatal munkatársainak és a jegyzőkönyvvezetőnek. 
 

 
8./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési 
intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-139/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 
 

 
dr. Mátyás Ferenc: Egyetlenegy kérdésem lenne csak, hogy a Kerekerdő Óvodánál van egy 2.698.447 Ft-os 
összeg. Mindegyiknél zárójelben van, hogy mi a helyzet vele, itt semmi nincs, és a szövegben sincs utalás. Ez 
azt jelenti, hogy pont annyiról nyújtottak be számlát, amennyit kértek?  
 
Árva Péter: Alpolgármester Úr igent mondott válaszként dr. Mátyás Ferencnek a kérdésére.Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-139/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 72/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” 
pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
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BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő Óvoda 
Thaly K. u. 38. 

 

Kerépár és eszköztárolók kialakítása, szakkönyvek 
beszerzése, zöldfelület képzés (növények, virágföld 
beszerzése) 

1.000.000 Ft 
 

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9. 

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és 
konyhakert kialakításával (magas ágyás, növények, 
fűmag, palánták, szobanövények, trágya, virágföld, 
fűszernövények), komposztláda és kerti szerszámok 
tárolására alkalmas láda beszerzése 

674.788,- Ft 

Epres Óvoda Epreserdő 
u. 10. 

Zöld felület képzés (virágládák, termőföld, palánták 
beszerzése) Állatkerti kirándulás (belépők, utiköltség)  

567.985,- Ft 

Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények 

Ráday u. 46. 

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, 
eszközök (kukásautó játék) beszerzése. 

627.245 Ft 
 

Kerekerdő Óvoda 
Vágóhíd u. 35-37. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (magaságyások 
kialakítása, pálánták ültetése, cserjék, virágok telepítése 
és termőföld csere) öntözőrendszer felújítása, beltéri 
zöldfalak kialakítása, fészekodúk, fészektálcák és 
süntanya beszerzése, kirándulás 

2.698.447 Ft 

Kicsi Bocs Óvoda 

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő 
növények bokrok, kúszónövények és szobanövények 
vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, 
komposztáló kialakítása, felnőtt képzés   

849.998,- Ft 

Méhecske Óvoda 
Ifjúmunkás u. 30. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (évelő növények, palánták, 
virágföld beszerzése) UV és melegítő lámpa vásárlása a 
görög teknősöknek, levegőtisztió zuzmó képek 
beszerzése, a süngarázs és az érzékelő ösvény 
felújítása  

395.454,- Ft 

Napfény Óvoda Napfény 
u. 4. 

Zölfelület-képzés, növelés (gyep pótlása, cserjék, 
örökzöld leylandi telepítése), állatbemutató 
foglalkozásokon valórészvétel (állatsimogató, a Magyar 
Mardártani Egyesület együttműködésével egész évben 
„madrásuli” előadások),látogatás a Taksonyi Pónifarmra, 
szellektív hulladékgyűjtők beszerzése és cseréje, 
környezetvédelmi témában vetélkedő lebonyolítása,  

2.000.000 Ft 
 

Ugrifüles Óvoda 
Hurok u. 9. 

Konyhakert kialakítása (magyaságyás, virágföld, 
egynyári palánták, darált trágyás föld, kerti szerszámok, 
vetőmagok és öntözőkannák beszerzése) 

310.000 Ft 
 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Dió Általános 
Iskola, 

Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és 

Kollégium 
Friss u. 2. 

Zöldfelület képzés (magas ágyások vásárlása, 
fűszernövények, paradicsom és paprika palánták, 
egynyári virágok beszerzése) bokrok telepítése a kerítés 
mellé, mechanikus fűnyíró beszerzése, kerti eszközök 
beszerzése (munkavédelmi csizma, kertésznadrág, 
munkavédelmi és kertészeti kesztyű), komposztáló 
kialakítása  

783.955,- Ft 
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Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Ferencvárosi Csudafa 
Óvoda 125.212,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvoda 302.015,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvoda 480.000,- Ft, a 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 4.546,- Ft, és a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és 
Kollégium 45,- Ft visszafizetési kötelezettségének eleget tett. 
Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Kicsi Bocs 
Óvoda 2,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli 
szabályok szerinti leírásához. 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Alternatív fák telepítése belső Ferencvárosban 

Sz-140/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Elolvastam az előterjesztést, nagyon tetszik, mégis azt szeretném kérni az 
előterjesztőtől, ha lehetséges, és van annyi mennyiségű pénzeszköz, amivel ezt a koncepciót kivitelezni lehet, 
valahogy próbálják meg átcsoportosítani. Például az Ön körzetében azt az áldatlan állapotot, hogy a kukák 
hiánya miatt rengeteg a szemét, azt feloldani. Jelenleg úgy gondolom, hogy Ferencváros nem áll abban a 
helyzetben, hogy ilyen luxusköltségeket megengedjen magának, 750 ezer forintot egy ilyen vasoszlopért. 
Mindamellett, hogy ez most „zölddel” futtatódik be vagy „narancssárgával”, teljesen mindegy, van ennél szerintem 
sokkal égetőbb probléma, és főleg abban a körzetben, ahol Ön képviselő. Egyre több ott a jelzés, gondolom, 
hogy Ön is kapott erről visszajelzést, főleg úgy, hogy a környéken egyszerűen minden utcából eltűntek a kukák, 
amit nem értek. Lehet, hogy ezt a szabadon álló pénzeszközt, ezt a 7,5 millió forintot valóban látványosan 
lehetne befektetni Ferencvárosba, a tisztasági látvány talán fontosabb is lenne, vagy kárpótolná az embereket a 
„zöld életfa” vagy nem is tudom alternatív fa megoldással ellentétben. 
 
 
Árva Péter, a Bizottság elnöke kiment az ülésteremből. 
Dr. Mátyás Ferenc átveszi az ülés vezetését. 
 
 
Takács Máriusz: Bár kétségtelen tény, hogy a szemetesek hiánya probléma, azt gondolom, hogy égető 
probléma az, hogy nyáron mennyire meleg van itt a Belső-Ferencvárosban, ahol tudható, hogy gyakorlatilag nem 
lehet sehová se fát ültetni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó „pilot projekt”, ez egy nagyon jó 
kezdeményezés, és a Demokraták Frakciója ezt támogatja. 
 
Gyurákovics Andrea: Úgy tűnik, hogy mégis csak van itt pénz Ferencváros költségvetésében, bár mindig azt 
hallgatjuk, hogy nincs. De azért itt is fél millió forint erre van. Nekem egy-két kérdésem lenne azért. Maga az, 
amennyibe kerül, és a dézsás fákról úgy tűnik, amik még vannak a Mátyás utcában is, azok ott élnek, itt a Lónyay 
utcában telepítésre kerültek ezek a cserjék, ezek a babérmeggyek. Látjuk, hogy némelyik milyen állapotban van 
már most. Annak idején ezek ad-hoc, gyors jelleggel, az „Összetartozás Napja” előtt kerültek ki. Ha végigsétálunk 
a Lónyay utcán, azért látjuk, hogy ezek milyen állapotban vannak most perpillanat. Nem tudom, hogy ezeknek a 
karbantartása kinek a feladata lenne, például a locsolás. Arra hivatkozunk, hogy itt is futónövényeket telepítenek, 
de ez a fejlesztés a FESZOFE Kft-nak lenne feladata? Ennek a rendben tartása, karbantartása? Vagy a 
továbbiakban ez kihez kerül majd? A határozati javaslatokban sem találtam erre vonatkozóan hivatkozást. 
Tulajdonképpen a beszerzési eljárásokról van szó, vállalkozási szerződés megkötéséről van szó, de erre nem 
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látok hivatkozást. Lehet, hogy az én szememen futott túl, és akkor elnézést kérek. Azért ezek olyan kérdések, 
amik lényegesek. Most ez 7,5 millió forint, de nem tudjuk, hogy a további fenntartása éves szinten mennyibe 
kerül. Ugyanúgy csatlakozok Dr. Kulpinszky Eleonórához abban, hogy a Belső-ferencvárosi részen a 
megszüntetett kukák, főleg a Ráday utcai részen, hétvégén elég érdekes állapotokat tudnak eredményezni. 
 
Árva Péter, a Bizottság elnöke visszajött az ülésterembe. 
 
Gulyás Mihály: Maradnék az előterjesztés témakörénél. Ha jól emlékszem, 1-2 hónappal ezelőtt kértünk egy 
tájékoztatást arról, szakmai segítséget arról, hogy a különböző növényesítési formáknak a költsége, a 
lombkorona költségaránya hogyan alakul. Az előterjesztés első bekezdése pont ezen az alapon bírálja a dézsás 
fákat, szerintem jogosan. Viszont érdemes lenne ezt szakmailag továbbvinni, és megnézni, hogy ennél ez 
hogyan van. Ha már itt tartunk, akkor lenne egy felvetésem, hogyha már telepítünk egy ilyen alternatív fát, 
betontuskóval, miegymással, statikailag ezt végig kell gondolni, akkor érdemes lenne talán egy nagyobb felületet 
találni. Egy másik előterjesztés kapcsán volt egy kép, ami azt mutatta, hogy egy nagyon érdekes, szimpatikus 
alakú fák ezek, mint vázak, de kb. egy-két méter szélességűek. Talán abban az előterjesztésben az állt, hogy 2,5 
méter magas. Valahogy ezt a két dimenziót tudnánk egy kicsit növelni, akkor nyilvánvalóan sokkal több 
zöldfelületet kapnánk. További kérdésem, ami szintén egy ilyen tájékozódó kérdés, hogy míg egy dézsás fát, 
vagy dézsát kb. 5 évente ujjá kell építeni, itt, ha jól értem, ez olyan anyag, tűzzománc vagy valami ilyesmit 
olvastam, ami valószínűleg hosszabb távra is igaz. Kérdés, hogy a növények is bírják-e hosszabb távon, tehát 5 
évnél markánsan több, hosszabb ideig? Természetesen ugyanolyan gondozással, mint amit itt mindegyik fa 
igényel, hogyha azt akarjuk, hogy az életben maradjon. 
 
Reiner Roland: Ezekre a nagyon szakmai kérdésekre majd Főkertész Asszony fog válaszolni, mert ő készítette 
az előterjesztést. Ezt a részét átadnám neki. Ami az előtte való hozzászólásokban felmerült, egyrészt szerintem 
nem szerencsés szembeállítani a zöldítést és a köztisztaságot. Mind a kettő fontos feladat, mind a kettőben van 
teendőnk. Nem vagyok nagy híve annak, hogy soroljuk az eredményeinket, de az elmúlt 3-4 hónapban Belső-
Ferencvárosban nem tudom, huszon-harminc alkalommal volt járdatakarítás, ami szerintem például a korábbi 
években nem volt, és milyen jó, hogy van. Igen, vannak területek, ahol jobban állunk, vannak, ahol rosszabbul 
állunk. Ebben folyamatosan fejlődni kell. Ha valakinek van olyan igénye, hogy hiányzik kuka, akkor azt a 
Városüzemeltetési Irodán keresztül a FESZOFE Kft. kihelyezi. Tehát most bátorítom a Képviselőket, hogy 
jelezzék. Ha másnak is van ilyen típusú kérése, akkor azt nyilvánvalóan egy adott költségkeretig fogjuk tudni 
kezelni. Hogy sok vagy kevés a 7,5 millió forint? Hát hogy mondjam, a költségvetés során nagyjából ennyi az, 
ami még zöldítésre maradt. Nyilván egy 20 milliárd vagy 21 milliárd forintos költségvetéshez képest ez kevés. 
Elkezdhetjük az elmúlt másfél évben folyamatosan küzdött csatáinkat, hogy most a 3 milliárd forintos elvonáshoz 
képest a 7,5 millió forint mennyi, de szerintem ebbe ne menjünk bele. Ez a 7,5 millió forint nem egy nagy összeg. 
Amikor 2 hónappal ezelőtt a faültetésről döntöttünk, akkor nagyon örültem annak, hogy a Bizottság többsége úgy 
járult hozzá a faültetéshez, hogy „Na, még ilyeneket!”. Azt gondolom, hogy ezek az összegek valójában az éves 
költségvetésünkhöz képest minimális összegek. 
 
Árva Péter: Nagyon szeretnék mindenkit megkérni, hogy egyetértünk a kukákban, de ne beszéljünk többet róla, 
mert a mai napirend ezekről a fákról szól.  
 
Reiner Roland: Bocsánat, csak nem válaszoltam minden kérdésre, amit Gyurákovics Andrea feltett. A 
fenntartása, miután ez egy magas szakértelmet igénylő feladat, ezért a fasori szerződésbe fogjuk majd betenni. 
Idénre is a faápolást külsős vállalkozó végzi, ezt alapvetően ők fogják elvégezni. A Lónyay utcában lévő 
babérmeggyeket egyébként a FESZOFE Kft. gondozza, öntözi. 
 
Cserna Hajnalka: Nem pontosan értettem Gulyás Mihály bizottsági tag kérdését a felület nagyságára 
vonatkozóan. Hogyha nagyobb helyünk lenne, akkor fát ültetnénk. Itt most pont az a gond, hogy itt a Belső-
ferencvárosi adottságok nem teszik lehetővé azt, hogy a hagyományos módszerekkel fát ültessünk. Itt különböző 
alternatívák vannak az alternatív fákon belül is. Ezek a konzolrendszerek léteznek Budapesten belül is, próbáltam 
egy olyan megoldást találni, amelyik nem úgy néz ki, mint egy befejezetlen villanyoszlop, hanem lombtalan 
állapotban, illetve amikor kikerül, akkor is legyen egy esztétikus képe ennek a konzolnak, amikor még nincs rajta 
teljes egészében a lombfelület.  
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Árva Péter: Egy gyors kérdés, hogy hol létezik ilyen Budapesten? 
 
Cserna Hajnalka: Igen, több helyen van, a VIII. kerületben, a VII. kerületben is, pontos címeket fogok mondani, 
abszolút szívesen tájékoztatom a Bizottságot. A kolléganőm mondja, hogy a Szigony utcában is van. De az 
előterjesztésben az egyik képen szerepel egy templom, és az pedig a VII. kerületben van. De több helyen is van. 
 
Emődy Zsolt: Igen, örömmel hallottam. Valóban határozottan jó lenne, hogyha akár több ilyen tematikus 
napirendben visszatérnénk erre, hogy milyen lehetőségeink vannak valójában. Csatlakoznék ehhez, mert azt 
gondolom, hogy itt rengeteg teendőnk van. Egy pici megjegyzés, hogy most tulajdonképpen meglepett, mert 
összesen, ha jól tudom, tényleg egy ilyen 10 millió forint körüli keret van erre, amiről azt kell mondanom, hogy 
nem baj, vannak különböző értékítéletek az én meg a Párbeszéd értékítélete szerint. Ennek jóval nagyobb, nem 
ennyit, hanem sokszorosát kellene ennek a kérdésnek kapnia. Arról beszélünk, hogy van egy 10 millió forintos 
keretünk, amit érdemben még nagyon helyesen most szakmai tartalommal megyünk arrafelé, hogy valóban egy 
megalapozott szakmai tartalommal történjen valami. Ilyen értelemben szerintem ez egy nagyon jó hír. Azt is 
próbáljuk erősíteni, hogy valóban ezek az új technológiákra, új megoldásokra valamilyen módon mi is fogékonyak 
legyünk. Ez nagyon fontos, de ehhez nekünk is egy tudást kell szereznünk ebben. 
 
Gyurákovics Andrea: Azért engedtessék már meg, hogyha bizottsági ülésen vagyunk, akkor a véleményünket 
elmondjuk egy-egy napirendi pontnál. Szeretném felhívni arra Elnök Úr figyelmét, hogyha mi egy napirendi 
pontnál valami másra is kitérünk, azért ez a jogunk hadd legyen meg. Viszont egy kérdésem van. Van egy 
tájékoztató, aminek a címe kísértetiesen hasonlít ehhez. Az ülés elején tett Elnök Úr ezzel kapcsolatosan egy 
megjegyzést. Ezt a tájékoztatót mi elvileg most felvettük napirendre tárgyalásra. Mi a kettő között a különbség 
azon kívül, hogy más az előterjesztő? Arról is volt az ülés elején szó, hogy ezt a két napirendet egyben 
tárgyaljuk. Ez most akkor külön van? Vagy ez a tájékoztató is ennek a napirendi pontnak a része? Egy kicsit 
tegyük ezt helyre. 
 
Árva Péter: Nem tudom, hogy az említett tájékoztató és ez az előterjesztés történetileg hogyan készült, melyik 
volt előbb. Azt gondolom, hogy most beszéljük át a tájékoztatót is, hiszen annyira szervesen egy téma és a 
végén megnyitom, és nem lesz hozzászólás, hiszen már áttárgyaltuk. Szerintem ezt kezeljük így rugalmasan a 
bizottsági ülés keretein belül. 
 
Cserna Hajnalka: Ebben a költségvetési évben annyira szűkösek a lehetőségeink, van rengeteg ötlet, hogy ezt 
tartottam a legéletképesebbnek arra, hogy megvalósuljon, nem egy nagy összeg, bár erről nyilván másképp 
vélekedünk. Arra gondoltam, hogy ez egy látványos változtatás, egy olyan innovatív zöldfelületi megoldás, ami 
ebből a tájékoztatóból kiragadva egy pontot, ez most a vitában megvalósítható. Ennyi az oka. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Lehet viszonyítani a mihez képesteket. A 7,5 millió forintos költséget ehhez képest 
ítéljük meg mindig és nem a többi milliárdhoz képest. Ehhez képest, hogy 10 darab valami lesz 7,5 millióból, 
aránytalan. Másodszor, ha jól sejtem, bár nem vagyok kertész, de lilaakác, vadszőlő, és ezek a növények nem 
tudom, hogy mennyire télállóak. Télen mi lesz ezeken az oszlopokon? Mi fog ott lógni? Úgy gondolom, hogy van 
a kerületben is országos szinten egy olyan szervezet, aki zseniális dolgokra képes nagyon kevés pénzből. Ha 
lehet egy javaslatom, akkor inkább azt mondom, hogy adjuk oda ezt a „10 millió fának”. Nagyon azt érzem ennél 
az előterjesztésnél, hogy van még valamennyi pénz, gyorsan költsük el, de nagyon. Ez az a megoldás. Inkább 
adjuk oda a „10 millió fának”, mert ott becsületesen, önkéntes ferencvárosiak bevonásával történik a zöldítés, 
még értenek is hozzá. Inkább ezt javaslom, mint 10 valamire 7,5 millió forintot elkölteni. Még, ha 10 briliánsgyűrű 
lenne, akkor azt mondanám, hogy talán a 7,5 millió forint oké. De ez 10 oszlop, amivel télen nem tudjuk, hogy mi 
lesz. Tehát amikor kipusztul, akkor hogyan fog és mikor fog megnőni. Ez az ehhez képest a 10-hez képest a 7,5 
millió forint iszonyatosan sok. Csak azért elkölteni a pénzt, mert van, az teljesen fölösleges. 
 
Reiner Roland: Először is a két anyag viszonya. A tájékoztatóként bejött anyag alapvetően, hívjuk étlapnak, arról 
szól, hogy itt olvassa el a Bizottság, hogy ezek azok az irányok, amelyek részben innovatív ötletek, másrészt 
nem egyáltalán nem innovatív, hanem előttünk álló feladatok. Hogyha ezekkel kapcsolatban van kérdés, akkor 
azokat érdemes most feltenni, mert ha ezt ebben a formában jónak, elfogadhatónak tartja a Bizottság, akkor a 
következő hónapok során a Főkertész ezekkel a dolgokkal fog haladni. Tehát ezeket fogja megvalósítani. Ha van 
hiányérzet, akkor nyilván lehet neki plusz feladatot adni, szívesen utánanéz. Ez maga a tájékoztató. A másik, ami 
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itt előttünk van, az egy határozati javaslat, ami konkrét pénz elköltéséről és az egyik elemnek a megvalósításáról 
szól. Ha úgy tetszik, akkor így néz ki. Abból, ami a tájékoztatóban van, abból egy ponton valamekkora előkészítő 
munka után lesz egy ilyen típusú előterjesztés. Ez a kettőnek a viszonya. Hogy a 7,5 millió forint sok-e vagy 
sem? Ezek a dolgok alapvetően nem olcsók. A „10 millió fa” programjai nagyon fontos dolgok, de ők jellemzően 
fákat, cserjéket telepítenek, aminek viszonylag kicsi a beruházási költsége. Nyilván odateszik, ahol egyébként 
van még hely. Ha ezeket a fákat ültetjük el, az nekünk se kerül sokba. Az a faültetési költségvetési sor, amiről 
talán szeptemberben döntött a Bizottság, nyilván ebből a szempontból egy könnyebb dolog. Azt mondanám, 
hogy ezt úgy kell érteni, hogy azért drága a belvárosban a zöldítés, mert le van betonozva a belváros. Azt a pénzt 
fizetjük meg, hogy ahol lehetnének fák, ott parkolóhelyek vannak, és autók állnak rajta. Meg közművek, ez az ár, 
amit azért fizetünk, hogy le van betonozva a belváros. Ettől függetlenül nyilván lehet gondolkodni azon, hogy még 
hogyan lehet zöldíteni, lehet, hogy lesz közte olcsóbb, lesz közte drágább. Korlátozott eszközeink vannak, és 
sajnos ezek nem feltétlenül olcsó beruházások. 
 
Cserna Hajnalka: Arra szeretnék reagálni, hogy télen mi történik ezekkel a növényekkel. Szerintem nem 
újdonság, hogy a fáknak is lehullik a levele. Nyilván ezek a futó vagy kúszónövények is tudják azt produkálni, 
hogy ősszel változatos lombszínnel díszítenek, amíg fent van a levelük. Tehát örökzöldeket, a borostyánt tudom 
elképzelni, de a borostyánnal az a gond, hogy nagyon hamar elfásodik a szára, és ezeket a mini zöldterületeket 
nagyon hamar kitölti. Ezek olyan futónövények, amelyeknek nem ennyire agresszíven terjed a földben a szára. 
Ráadásul a borostyánnal másmilyen gond is van. Attól függ, hogy mekkora helyen hagyjuk terjeszkedni. Ez az 
egy konzol, kb. ennek az átmérője, egy determinált formát tud adni, hiszen akkora, amekkora a kialakított 
konzolnak a keresztmetszete. De hogyha két ilyen konzolt összekötünk egy újabb szerkezettel, akkor azt is be 
tudja futni. Itt több alternatíva van, most ezt az egy formát választottam ki pont azért, mert télen lombtalan 
állapotban is ez néz ki a legjobban. Van egy esztétikai értéke is a többihez képest, amik nem ennyire 
látványosak. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Irtó kíváncsi vagyok Főépítész Asszony véleményére. 
 
Hurták Gabriella: Igen, nyilván szerencsés lenne, ha ennél egy picit intenzívebben egyeztetnénk ilyen fajta 
előterjesztéseket, de alapvetően, koncepcionálisan kell alternatívákban is gondolkodnunk. Mi van akkor, ha 
valóban nem telepíthetünk fákat? Röviden ez a kettősség van bennem.  
 
Árva Péter: Csak attól félek, hogy akkor Képviselő Asszonnyal és Alpolgármester Úrral, lehet, hogy 
kisebbségben maradunk. Nagyon szeretnék a következő évre olyan előterjesztést készíteni, ahol igazi fákat 
ültethetünk parkolóhelyek megszüntetésével. Remélem, hogy ezt a Hivatallal, a Főépítész Asszonnyal és a 
Főkertész Asszonnyal közösen még a télen össze tudjuk rakni, hogy elindulhasson egy ilyen irány is.  
 
Hurták Gabriella: Formailag, miután ez most nem egyszerűen egy növénytelepítés, egyébként szükséges is a 
főépítészi egyeztetés. Nyilván szerencsés, ha ezt előzetesen megtesszük. Tehát azt mondom, hogy a folytatás 
során valószínűleg egy ilyen összmunkaként mehet tovább. 
 
Árva Péter: Településképi eljárás keretében ez az egyeztetés meg fog történni. Kérem, szavazzunk az Sz-
140/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 73/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Belső- Ferencvárosban,  a Kinizsi 
utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa telepítését.  
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. számú 
„Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 7.500.000-Ft összegben biztosít 
fedezetet a Kinizsi utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa telepítésének költségeire.  
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Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés megkötéséről a nyertes 
ajánlattevővel. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (7 igen, 3 nem) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése 

Sz-141/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
 
Árva Péter: Az előterjesztőnek, Döme Zsuzsanna alpolgármester asszonynak ezúton kívánunk jobbulást. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Bennem ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés is van, és ezeknek a kielégítő 
megválaszolása után tudom támogatni az előterjesztést. Az egyik az, hogy tavasszal volt ennek egy előzménye, 
ami egy picit volt jobb, mint a totál kudarc, mert gyakorlatilag talán mutatóban dísznek maradt egy-két olyan 
kazetta, ahol megmaradt valami, a többi teljes mértékben kipusztult. Ennek egy kifejezett problematikus pontja 
volt az, hogy ott az Üllői úti társasházakból kihozták a kutyákat, akik telibe vizelték, kakilták ezeket a növényeket, 
kikaparták a magot. Nagyon hamar tönkre lett téve ez az egész. Úgy érzem, hogy amíg ezt a helyzetet nem 
tudjuk kezelni kutya illemhellyel ott ezen a részen, addig egy nagyon jó kezdeményezés az, hogy ezeket a 
kazettákat valamilyen úton-módon zöldítsük, nyilván úgy zöldítsük, hogy azt, aki ott az utcából ki akar hajtani az 
Üllői útra, ne veszélyeztessük, baleset ne legyen belőle, mert nyilván a cserjésítés az átláthatóságot, 
kiláthatóságot nehezíti. Szerintem mielőtt erre költenénk, azért kezelni kellene ezt a fajta problémát, hogy ne egy 
kidobott pénz legyen. Sajnos ennek a „pilotja” tavasszal nem azt mutatta, hogy ez a jelenlegi verziójában, ha nem 
kezdünk ezzel a helyzettel semmit, akkor egy sikeres valami lesz majd második alkalommal. 
 
Takács Máriusz: Hasonló dolgokról fogok beszélni, mert dr. Mátyás Ferenc képviselőtársam, de lelövöm előre a 
poént, mert azt fogom kérni a kör végén, hogy ezt a témát vegyük le ma napirendről. Viszont nem azért, mert azt 
gondolom, hogy erről nem kellene döntést hoznunk, vagy ez nem egy jó kezdeményezés, azt gondolom, hogy de 
az, és a későbbiekben szeretném is, hogy elfogadjuk. Csak azt gondolom, hogy ez az előterjesztés kiegészítésre 
szorul több ponton is. Azt gondolom, hogy alapvetően ez egy jó előterjesztés, jó gondolat, jó irány, jó szándék 
van mögötte. Volt ennek egy „pilotja” egy fél évvel ezelőtt, amire ez az előterjesztés ad magyarázatokat, hogy mi 
volt vele a probléma, tehát nem sikerült tökéletesen. Amit én láttam belőle, és én naponta kétszer elbuszoztam 
mellette a metrópótlás jóvoltából, rosszabbnak láttam, mint a nem tökéletes, de nem vagyok abban biztos, hogy 
azt én meg tudtam jól ítélni. Szükség lenne arra, hogy legyen ennek egy értékelése, hogy sikerült ez a projekt, mi 
történt pontosan benne. Tudom, hogy közreműködött benne a FESZOFE Kft. Olvastam, hogy egy kicsit a 
FŐKERT is részt vett benne, hogy mag volt benne, meg aktivizmus volt benne, meg minden, de azt érzem, hogy 
abból a projektből én nem látom a levont következtetéseket, és nem látom azt, hogy pontosan ott mi is történt. 
Nekem ahhoz, hogy tudjam támogatni, vagy el tudjam hinni, hogy ez működni fog, mert most az én személyes 
benyomásom az, hogy ez nem működött, ahhoz látnom kellene, hogy tudjuk azt, hogy mi volt vele a probléma. 
Van mögötte egy olyan szakmaiság, ami itt a Hivatalban megvan a Főkertész Asszonnyal, a FESZOFE Kft-ban is 
megvan, mert ott is van, aki azért elég jól ért a növényekhez, meg az ültetéshez, meg a fenntartáshoz. Egyrészt 
szeretnék kérni egy írásbeli beszámolót ennek a projektnek az értékeléséről. A másik az, hogy a „pilot” projekttel 
kapcsolatban már kinyílt Alpolgármester Asszony és köztem az a diskurzus, hogy kellene ide kutya WC. Abba a 
projektbe akkor ez nem került be, most is látom, hogy ez fel van emlegetve. Volt ezzel a projekttel foglalkozva. 
Már komoly tervezési fázisba ért, ki van jelölve, hogy hol kellene a kutya WC-knek megjelennie. Sajnos a 
határozati javaslatok között erre nincs javaslattétel. Kérném, hogy még ez kerüljön be, kerüljön az a dolog 
beárazásra, hogy mennyibe kerülne ezeknek a kutya WC-knek a kialakítása. Azon túl, hogy Ferencváros 
infrastruktúrája, ezt is időnként elmondom, az itt élő 7 ezer – 12 ezer kutya számára, ezek olyan saccolt adatok, 
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amiket említek, amik az ebek chipezése mondható, illetve tanulmányok számítási módszereire alapozom. a 
kerületi infrastruktúra egyáltalán nem elég. Az egy dolog, hogy ezzel szerintem a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottságnak foglalkoznia kellene tematikusan. De ezen kívül ez a virágosítás létrehozza azt a 
konfliktust, ami az ültetők, a virágosítók, és a kutyások között lesz, akik meg teljesen normális igényként 
szeretnék, hogy a kutya ne az utcán, a betonon vizeljen, hanem valamilyen kis földterületen, ahol legalább a 
kutya pisit felissza a talaj, és valljuk be, hogy ez jobb is, mintha a betonon tenné. Azt gondolom, hogy az 
előterjesztést ki kell egészíteni ezzel a két dologgal, egyrészt szakmai értékeléssel, aminek a konzekvenciáit 
látjuk. Látom ebben az előterjesztésben, abban a javaslatban, hogy ültessük virághagymákat, de ezért nekem 
egy picit mélyebbre kellene menni a dologban. Akár olyan szinten is, hogy milyen jellegű fenntartás vagy milyen 
jellegű közreműködés kell ahhoz a FESZOFE Kft-val, hogy ez meg tudjon maradni, mert most azt látom, hogy 
volt egy „pilot”, ami véget ért, lezárult, de eltűnt, nem tudom mi lett vele, és ez akkor érdekes, ha ezt hosszútávon 
fenntartható, reprodukálható dolog. Ilyen szempontból van egy gyakorlati kérdésem is, mielőtt feltenném 
szavazásra, hogy levegyük-e ezt napirendről, hogy egy ilyen virághagymás betelepítés egyébként mennyi ideig 
működik? Nyilván ezek a növények elkezdenek virágozni, aztán a virágzást egyszer csak abbahagyják, nem 
vagyok a növényekben jártas, de ezeket 1 évente, 2 évente, 3 évente újra kell telepíteni? Már, ha egyáltalán ezek 
ott maradnak a földben, vagy sem? Kell-e ehhez földet cserélni ott? Ezek a gyakorlati kérdéseim, és a kérésem 
pedig az a Bizottsághoz, hogy ezt vegyük most le napirendről és kérem az előterjesztőt, az Alpolgármester 
Asszonyt, hogy ezzel a két kiegészítéssel, a kutya WC-kkel, illetve az előző projekt értékelésével jöjjön majd 
vissza elénk. 
 
 
Mezey István, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
Árva Péter: Ha jól értelmezem, hogy nem most kéred ezt a szavazást, hanem a vita lezárultával. Szerintem 
fontos, hogy itt van előttünk ez az előterjesztés. Beszéljük végig, és amikor a határozati javaslatról döntenénk, így 
értelmeztem, amit kértél. Menjünk egy kört, és a Főkertész Asszony egybe válaszoljon, talán úgy gyorsabban 
végzünk. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Most egy kis „coming out” következik. Sosem gondoltam volna, hogy valaha egyet 
fogok érteni a Momentummal megmondom őszintén, megint dr. Mátyás Ferencre nézek. Őszintén nem 
gondoltam volna azt, hogy egyet tudunk érteni abban, hogy ezeket a szegény „pilot” program által telepített 
cserjéket a házakban lakó kutyák fogják kipisilni. Nem gondoltam volna, hogy más is úgy gondolja, hogy a 
zöldterületet a kutya pisi és kaki tönkreteszi. Önök most arról beszélnek, azt vettem észre, hogy Önök pont emiatt 
szeretnének kutya WC-ket létrehozni. Viszont azt szeretném kérni a Bizottságtól, és kifejezetten egy határozott 
kérésem van, hogy egy kutya WC-t viszont szüntessünk meg a kerületben, szüntessük meg a Ferenc tér kutya 
WC-ként történő használhatóságát. Segítsenek abban, hogy tényleg ezt megszüntessük, mert, ahogy kiderült, a 
Momentum is úgy gondolja, hogy a kutya pisi és kaki kiírtja a növényzetet. A Ferenc teret meg kell nézni, jelen 
pillanatban káoszos állapot van pont azért, mert kutya WC-ként használják. Kérem szépen, hogy szüntessük meg 
ezt a kutya WC-t, hiszen most már mindenki egyetért abban, hogy a kutya pisi igenis káros a zöldterületre. Ezért 
szerettem volna felszólalni. Amúgy azt, hogy hagymákkal teledugdosni ezeket a kazettákat, azt minden évben 
kell. Ezt csak ritkán gyakorló kertészként mondom Takács Máriusz képviselő úrnak. Amúgy szerintem egy 
nagyon jó ötlet, és összegében nem akkora összeg a 7,5 millió forinthoz képest, hogy ne lehetne ezt évről évre 
megpróbálni. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, a nárcisz is és a tulipán is egy elképesztően gyönyörű virág. Nem 
gondolom, hogy a konfliktusra kellene kiélezni ezt a szépséget, hogy a kutyások és az ültetők között lesz ebből 
konfliktus. Szerintem ez a projekt ezt a pénzt megéri. Az előző projekt azt a pénzt semmiképpen sem érte meg. 
 
Árva Péter: A Ferenc térről a tájékoztatót direkt azért vettük napirendre, mert ez erősen érinti a Bizottságot, ott 
térjünk vissza erre. Kérem, hogy most ne nyissuk ki ezt a vitát, mert a mai napon lesz erről napirendi pont. 
 
Gyurákovics Andrea: Idézek, bár az első próbálkozásom nem végződött tökéletesen. Én is sokat jártam 
kíváncsiságból, meg amúgy is az Üllői úton, hát ez a projekt egyáltalán nem sikerült. Viszont valakiknek nagyon 
jó kampány volt, csak így megjegyzem. Kérdés az, hogy ennek a Bizottságnak az-e az érdeke, hogy megint egy 
kampányt finanszírozzon meg ilyen szempontból. Mindamellett, ha jól emlékszem, az Üllői út VIIII. és IX. kerületi, 
mindként oldalára vonatkozott. Kérdés az, hogy ez a virágültetés is mindkét oldalára vonatkozik-e az Üllői útnak? 
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Mivel annak idején ez mind a két oldalon volt, ha jól emlékszem. Potenciális helyszínek a kutyaillemhelyekre. Itt 
van, a FESZOFE Kft-vel volt ez egyeztetve. Kérdezem Igazgató Urat, hogy konkrét helyeket tud-e mondani 
nekünk ezzel kapcsolatosan? A másik az, hogy az előterjesztés végén olvassuk, hogy egyébként ez egy fővárosi 
terület, amiben a Főváros nem kíván tevékenyen részt venni. Elvileg támogatja, köszönjük szépen a 
támogatását, de a financiális részét a kerületre hagyja mindenféle szempontból. Ilyenünk már van, a Nehru-
parkot is a Főváros helyett tartjuk rendben ingyen és bérmentve, és egy köszönömért. Ehhez képest, ahogy 
látom, ez nem nagyon jön vissza a „köszönöm”-ön kívül. A növényekkel kapcsolatosan, a nárcisz és tulipán 
vegyesen, én úgy tudom, hogy azok nem egész évben virágoznak. Ezek kora nyári, tavaszi növények, amiket én 
úgy tanultam, hogy az iskola befejezésének utolsó napján fel kell szedni, és az iskola kezdés első napján kell 
elültetni. Ezeket nem is szabad egész évben a földben hagyni. Van-e esetleg arra valamilyen alternatíva, hogy 
amikor ezek a virághagymák, és ezek a hagymás növények levirágoznak, akkor mi lesz helyettük nyáron 
ezekben a növénykazettákban?  
 
Reiner Roland: A szakmai kérdéseket ismét átpasszolnám Főkertész Asszonynak. Általánosan néhány 
gondolatot említenék. Nem az én előterjesztésem, de nyilván ismerem a témát és van róla véleményem. Azt 
gondolom, hogy Alpolgármester Asszony itt lenne, ha nem történt volna vele, ami történt. Legközelebb itt lesz. 
Szerintem mindenki egyszer elmondta, hogy mit gondol erről a projektről, de az ő érintett jelenléte nélkül 
szerintem nem elegáns ezt folytatni. De mindenkinek lelke rajta, nem akarok beleszólni. Valóban ez egy FŐKERT 
által fenntartott terület, ha nem így lenne, akkor nem is került volna ide ez az előterjesztés, hiszen akkor a 
FESZOFE, ahogy a kerületben azt hiszem 20 vagy 25 ezer virágpalántát elültet minden évben, akkor itt is ültetne. 
Nyilván itt valóban az a plusz hozzájárulás, hogy itt 76 ezer forintos értékben a fővárosi területre ültetne be 
virághagymákat a kerület. A kutya WC-s rész, amiről én is azt gondolom, hogy nem elválasztható része, az én 
értelmezésem szerint a határozati javaslat 3. pontjának része az előterjesztésben szereplő kutya WC-s történet. 
De amennyiben nem, de része, szerintem lehet ezt egyértelműen beletenni, mert valóban itt a zöldterületi 
rendezésbe nem szükségszerűen érti bele az ember, de abból, hogy költségekkel együtt jöjjön a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsághoz, az tartalmilag szerintem jelenti azt, hiszen itt nyilvánvalóan a 
kutya WC esetének telepítési költsége, ami egy folyamatos fenntartási költség, nyilván az előterjesztésig nem 
tudott elkészülni szemben a virághagymák becslésével. Ha esetleg mégsem venné le a bizottság napirendről, 
akkor javaslom, hogy a határozati javaslat 3. pontját pontosítsa a zöldterületi rendezés mellett a kutya WC-k 
kialakításának költségbecslésével is. 
 
Árva Péter: Bocsánat, erre egy mondatot válaszolnék. Elegáns-e Alpolgármester Asszony nélkül ezt 
végigtárgyalni? Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy csináljuk, nagyon fontos, hogy ez a következő 
hónapban átmenjen. Szerintem kutya kötelességünk a kérdéseket feltenni, és a következő bizottsági ülésen 
ezeket meg tudja válaszolni Alpolgármester Asszony. Azt gondolom, hogy akkor járnánk el helytelenül, ha ezeket 
nem tennénk fel. 
 
Cserna Hajnalka: A Nehru-parkot a FŐKERT tartja fenn, tehát nem a kerület. A tulipán a természetben is, az 
erdőben is akkor nyílik, amikor még lombtalanok a fák, hogy kapjon elég fényt. Ez kora tavasz. Ha most késő 
ősszel elültetjük a tulipánhagymákat, rendszerint a téli csapadék elég neki ahhoz, hogy kivirágozzon. Nem nyílik 
egész nyáron valóban, sőt már a húsvétot a mostani klímában alig-alig éli meg, tehát ez egy új projekt. Itt most 
csak tényleg arra gondoltunk, hogy a legkevesebb ráfordítással ez lehet a leglátványosabb változtatás, amit el 
lehet érni ezen a területen, és az, hogy indokolt, az a Főváros részéről is megerősítést nyert, és a kerületi lakók 
részvétele is ezen az önkéntes ültetésen szerintem bizonyította azt, hogy ezt mindannyian szeretnénk. A lakók is 
szeretnék, a kerület is szeretné és a Főváros is, ha anyagilag nem is, de energiát beletett, és most is 
támogatásáról biztosított minket egyelőre. Nyilvánvalóan lehet velük tovább gondolkodni, de egyelőre azt kérték, 
hogy itt létrejött ez a Budapesti Közművek Fúzió, egy kis türelmet kértek, de szeretnének ebben ők is valamilyen 
formában részt venni. 
 
Árva Péter: További kérdés, észrevétel nincs. Volt Takács Máriusznak egy ügyrendi javaslata, ami az volt, hogy 
ezt a vitát ne folytassuk, és a vegyük le a napirendről. Kérem, hogy szavazzunk erről az ügyrendi javaslatról. 
 
 
 
 



30 

 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 74/2021. (XI.9.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-141/2021. sz. „Üllői úti 
zöldkazetták virághagymákkal beültetése” című előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2021. november 9. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (8 igen, 3 nem) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 

 
Árva Péter: Kérjük a Hivatalt, hogy ez a napirendi pont Alpolgármester Asszony felépülése után kerüljön ismét a 
Bizottság elé, és tárgyaljunk róla újra. 
 

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

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

 

 
Árva Péter: Ennek a tájékoztatónak elsősorban pont az volt a kiinduló pontja, amit képviselőtársam jelzett az 
előbb, hogy Ferenc tér, parkgondnokság, tehát az egész témakörrel kapcsolatosan. Köszönöm ezt a tájékoztatót, 
egy kicsit hiányosnak érzem. Nem tudom, hogy van-e kérdés, hozzászólás ehhez? Ez az anyag a képviselő-
testületi ülésre is be fog kerülni. Van-e környezetvédelmi vagy városfejlesztési vonatkozásban hozzászólás? 
Kérdezem Képviselő Asszonyt, mert gyakorlatilag, amit elmondott az egy fontos kérdéskör. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Értem én, és sajnálom, hogy a Közterület-felügyelet ilyen nehéz helyzetben van, 
nyilván sokkal többet érdemelnének. Egy kicsit nem igazán értem, hogy egyáltalán miért is történt meg az, vagy 
miért történhetett meg az, hogy a parkőrzés átment a FESZOFE Kft. hatáskörébe. Nyilván már akkor is, amikor 
kezdett egyértelművé válni, hogy mire is van szükség akár egy Ferenc tér esetében is, vagy mire lesz szükség a 
Haller park esetében is, egyértelmű az, és a „népnek” is az a véleménye, hogy igenis kell parkőrzés. Ez nem 
abban merül ki, hogy valaki felszedi-e a szemetet a földről, hanem egy olyan ember kell, akihez mindig minden 
ügyben tudnak fordulni, és még hatásköre is van. Mindig a hatáskör hiánya a probléma. Az, hogy most valaki 
közterületen alkoholt fogyaszt, azt a FESZOFE Kft-s nem tudja. Azt, hogy a közterületen alkoholt fogyaszt, azt a 
Közterület-felügyelet sem tudja, ellenben van valamennyi reprezentatív, tehát valamilyen látszatra egy tekintélyt 
parancsoló ereje, és ráadásul annyira képzettek a parkőrök, hogyha a Közterület-felügyelet végzi, hogy pontosan 
tudják, hogy kihez kell akkor fordulni, hogy rögtön kijöjjön a rendőr, mi az az eljárás, amibe be lehet vonni, azt a 
FESZOFE Kft-s nem tudja. Nem azért nem tudja, mert ő ilyen, hanem azért, mert nem ez az ő dolga.  Tehát ezért 
nem tudja, mielőtt bárki félreértené. Nem értem, hogy ez miért lett egyáltalán átrendezve. Nagyon örülnék annak, 
ha valami elmozdulás történne, már csak a Ferenc tér érdekében is. Ahogy az előző napirendi pontban kértem, 
hiszen Önök vannak többségben, Önök tudnak bármit is hathatósan tenni, hogy ezt a kutya WC-t 
megszüntessük, ami a Ferenc téren van. Igenis régebben a parkőr ott volt reggeltől estig. Lehetett hozzá 
bármikor fordulni, emberséges arca volt. Azokat, akiket oda alkalmaztak megbízhatóak voltak, és bizalomkeltőek 
voltak, az emberek mertek hozzájuk fordulni, és a rend meg volt tartva. Jelenleg azzal kell szembesülni, hogy a 
Ferenc téren, megint nem leszek túlságosan „pc”, de rengeteg a hajléktalan, aki oda végez mindenféle 
szükségletet. Tudjuk, hogy a Ferenc tér egy népszerű környék. Legközelebb jön az anyuka, szeretne leülni és 
pihenni és a fölmászik a gyerek ugyanarra a padra, amire ez az egész funkció ki lett találva, egy olyan helyre, 
amit előtte valaki más módszerrel meglátogatott. Ilyen a parkőrzés során, amikor a Közterület-felügyelet végezte, 
nem fordulhatott elő, hiszen nem itt van ennek a helye. Mindennek megvan a helye. Az, hogy a WC is úgy néz ki, 
ahogy kinéz, igazából egy siralomhely az, ahogy most a Ferenc tér van. Úgy gondolom, hogyha valódi hatáskört 
adnánk egy pontosabb munkaköri leírással a parkőröknek és azt a Közterület-felügyelet végezné, szerintem egy 
elmozdulás lehetne jó irányba. Ellenben van ennek egy árnyoldala is, mivel a Közterület-felügyelő nyilván egy 



31 

 

más dimenzióban van jelen, mint egy FESZOFE Kft-s, és ezt a kettőt valahogy fuzionálni kellene. Egy olyan 
parkőrre van szükség, aki a szemetet is összeszedi, meg is tudja rögtön javítani azt a csapot, de ugyanakkor 
meg fel van hatalmazva azokkal a jogosultságokkal, intézkedési lehetőségekkel, amik egy közterület-
felügyelőnek a sajátjai. Ide mindenképpen egy fúzióra van szükség, nem lehet úgy, hogy vagy-vagy, hiszen 
ennek egy új műfajnak kellene lennie. Kérem vissza a régi rendet. 
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakozva Dr. Kulpinszky Eleonórához ugyanez a helyzet a Markusowszky térnél Belső-
Ferencvárosban. Jelzem, hogy ott már nyáron 3-4 hajléktalan a szökőkút résznél a fürdéstől elkezdve a főzésig 
volt ott minden, főleg az esti órákban, és ez nem a Közterület-felügyelet hibája, hiszen ahogy hallottuk, és olvasni 
is lehet, nem teljes létszámmal üzemelnek úgy, mint ahogy eddig. A másik az, hogy a parkőri feladatok ugyanúgy 
a Markusowszky téren, bár nem 0-24 órában voltak, de napközben volt, ha jól emlékszem este 21.00-22.00 óráig. 
A Csarnok-tér is hozzátartozott. Nem tudom melyik volt a harmadik tér, bocsánat. Azért ott a rend látható volt, 
hogy ott voltak a parkőrök. Jelezni szeretném, hogy az előző városvezetés idején itt mindenféle riadalmat keltő 
cikkek jelentek meg arról, egyébként is a pánikkeltés magas fokára kerültek azok a cikkek, hogy a Markusowszky 
téren és a csúszdában drogosok, hajléktalanok és felelőtlen városvezetés, és Úristen, itt most mindenki 
veszélyben van. Jelzem, hogy ez a probléma ugyanúgy fennáll, csak most nincs belőle hangzatos cikk. Lehet, 
hogy ezt kellene nekünk is csinálni, hogy hangzatos cikkekkel, bár jelzem, hogy kibővült a repertoár, mert most 
az ottani köz WC-t is a hajléktalanok télen alvásra használják, és életvitelszerűen lakják. Azt gondolom, hogy 
azok, akik annak idején a cikket csinálták, azok biztosan most is tisztában vannak ezekkel a problémákkal. 
Ugyanez a helyzet a Csarnok téren, ahol a kutyások ugyanúgy ellenőrzött körülmények között sétáltathatták 
volna a kutyájukat, meg kell most nézni a Csarnok teret, hogyan néz ki. Ugyanaz a helyzet, mint a Ferenc térrel. 
A kutyák szabadon. A zöldterület már csak nyomokban található meg. Az elkerített kisjátszótér előtti padokat meg 
kell nézni hétvégén, vagy egy délután, hogy a „tüskék”, és most nem a növényi „tüskék”-re gondolok, hanem 
ezekre a picike kis üvegekre, amiket a köznyelv „tüskének”, hív, ott egy ilyen „tüskeerdő van”, a 
műanyagpoharaktól elkezdve mindennel, miután onnan a hajléktalanok vagy azok, akik ott italoznak, ezeket 
otthagyják szanaszét. A kukákról nem is beszélve, hogy milyen szinten tele vannak folyamatosan. Nagyon 
hiányzik a parkőri tevékenység. Nem értek egyet azzal, hogy a FESZOFE Kft. parkgondnoki tevékenységben 
gondolkodik. Nem ez az elsődleges cél, amiért annak idején ez létre lett hozva, hanem, ami a nevében benne 
van, az őrzés és a védelem. Ez pedig az ott lakóknak és az ott élőknek a kérésére volt, és nagyon-nagyon 
sajnálom én is, hogy ez megszüntetésre került, mert látványosan a színvonal süllyed, nem az a színvonal, ami 
előtte volt. Megjegyzem, én parkgondnokokat sem nagyon láttam mostanában.  
 
Szilágyi Zsolt: Csak röviden fogok beszélni, én is egyetértek azzal, hogy a parkőrséget vissza kellene állítani, 
sőt ki kellene terjeszteni például a Tinódi játszótérre és a Tinódi parkra, mert ott is ugyanezek előfordulnak, hogy 
oda végzik el dolgukat az emberek, panaszkodtak már anyukák. Lerakják az illegális szemetet. Ha a FESZOFE 
Kft. összetakarítja a faleveleket, és berakja a sarokba, amíg kiérkezik az autó, hogy elszállítsák, addig azt 
gondolják bizonyos emberek, hogy ahol a falevelek vannak, oda a szemetet is le lehet rakni. Simán meg tudná 
akadályozni ezt egy parkőrség megfelelő felszereléssel és megfelelő létszámmal. 
 
Reiner Roland: Nyilván ez a probléma sokkal nagyobb és összetettebb annál, hogy most így a bizottsági ülésen 
a tájékoztató kapcsán beszüljünk róla, de az a lelkesedés, ahogy Önök tudnak beszélni arról, hogy itt tényleg 2 
évvel ezelőtt valami „apokalipszis” történt a fővárosban, és azóta mind Karácsony Gergely, mind a helyi kerületi 
polgármesterek lezüllesztették a kerületet, az számomra egészen elképesztő. Az, hogy erről Önök nem olvasnak 
elég cikket, azt jelenti, hogy Önök nem olvassák elég lelkesen a „KES”-t, illetve nem nézik elég gyakran a 
Híradót, mert abban csak ez van. Tényleg, ha ilyen hiányuk van, akkor nézzék meg a Híradót, azt hiszem, hogy 
talán verseny is volt, hogy mindenki küldjön be képeket köztéren vizelő hajléktalanokról. Ezen a versenyen is el 
lehet indulni. Oké, igen, bele lehet menni abba, hogy az Önök idejében mi volt, én rendszeresen, amikor szabad 
időm van, olvasgatok korábbi képviselő-testületi üléseket és közmeghallgatásokat. Ezek a problémák Önöknél is 
előjöttek, ami természetes dolog, egy nagyvárosban, egy zsúfolt városban soha nem lesz olyan, hogy majd a 
játszótéren a csúszdáról lehet tükörtojást enni. Nyilvánvalóan vannak problémák. Értem, hogy Önöknek ez a 
szerepe, mindenképpen el kell mondani, hogy milyen borzasztó a helyzet. Viszont, ha megoldásról van szó, hogy 
itt ül a két vezető, ha akarunk erről komolyan beszélni, akkor mondják el, hogy milyen béreken foglalkoztatják a 
Közterület-felügyelőket, milyen béren voltak a Parkőrök. Hány hónap, amíg találnak egy új embert, akit ki tudnak 
küldeni akár játszóterekre, akár máshová? Tehát itt van egy olyan típusú probléma, hogy ezeket az állásokat a 
kerület nem tudja megfizetni. Akkor jön a kedvenc témánk, hogy Gyurákovics Andrea figyel, hogy a 3 milliárd 
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forintos elvonásból például juthatna több közterület-felügyelőre és több parkőrre. Mindjárt elmondják a kollégák, 
hogy 7,5 millió forintból hány közterület-felügyelőt tudnak kiállítani.  
 
Árva Péter: Bocsánat, szeretném ezt a Bizottságot megtartani a szakmai konstruktivitás talaján. Tisztelettel 
kérem azt, hogy az elvonásokról és a maguk idejében dolgokról ne legyen szó, mert megoldásokat keresünk. 
Volt egy átszervezése, aminek a következményét szerintem le kell vonni. Azt gondolom, hogy a Ferenc téren a 
kutyakérdésről kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy ez alkalom ezeknek a kérdéseknek a megvitatására. Ha 
átmegyünk arra a szintre, hogy főpróbát tartunk a képviselő-testületi ülésre a beszédekhez, akkor a vitát 
szerintem érdemes lenne lezárni, és szavazásra fogom bocsátani a vita lezárását. Kérem, tisztelettel, hogy 
maradjunk a környezetvédelemnél, maradjunk a városkarbantartásnál, és maradjunk ezen a konstruktív terepen, 
mert a mai bizottsági ülés nekem nagyon felemelő volt, hogy a szakmai viták jó mederben voltak. Kérdezem a 
Hivatal részéről a Közterület-felügyeletet vagy a FESZOFE Kft-t, hogy tudnak-e ezekre a kérdésekre válaszolni. 
Kérném, hogy most csináljunk egy válaszkört az eddig felmerülő kérdésekre, és utána, aki jelentkezik, folytassuk 
a kérdéseket és a hozzászólásokat. 
 
Rimovszki Tamás: Most jelen pillanatban nincs parkőrzésünk, de viszont vannak segédfelügyelőink, akiket az 
objektumőrzésből vettünk át, bruttó 290 ezer forintért vannak most foglalkoztatva. A Ferenc térre, bocsánat, hogy 
ezt kell mondanom négy és fél parkőr kell 24 órában. Akkor ezt meg kell csak szorozni, és akkor kb. megvan, 
hogy mennyi, kb. 12-15 millió forint között jön ki egy ilyen parknak az őrzése. A Haller parknál azt gondolom, 
hogy ez duplázódna, mert a Haller park sokkal nagyobb. Más parkot 24 órában nem is őriznék. Vissza kell 
utalnom az előző képviselő-testületi ülésre. Ott kértek egy anyagot, emlékszem rá, és meg is van, egy javaslatot, 
hogyan kellene őrizni a parkokat. Ott is három parkot neveztünk meg 24 órában, az összes többit 12 órában, és 
vannak olyanok, amelyeket csak eseti jelleggel. Nem emlékszem, de holnapra a másik ülésre megnézem 
pontosan, hogy mennyibe került, mert annak vannak számai is, hogy akkor mennyibe került. Bruttó 30 ezer 
forinttal emelkedett azóta a fizetése ezeknek az embereknek, tehát ezt arányosítani így lehetne. Azt gondolom, 
hogy amikor ezt kialakították az előző Képviselő-testület tagjai, azért egy kicsit saját gyermek volt ez a parkőrzés. 
Nem szerettem egyébként megmondom őszintén, de hasznos volt. Nem minden parkban volt hasznos, tényleg 
voltak problémák ezzel kapcsolatban, de a Ferenc téren kifejezetten hasznos volt. A Ferenc téren azért is lehetett 
hasznos, mert olyan három embert sikerült felvenni, akik tényleg szívvel-lélekkel dolgoztak. Sajnos nem sikerült 
megtartani őket, mert ők nem szerettek volna szemetet szedni, hanem ők másban gondolkodtak. Az összes többi 
parkban azt gondolom, hogy tényleg voltak hiányosságok, de ha ezt meg akarnánk oldani, akkor ezt a 10 parkot 
kb. 50 emberrel kellene megoldanunk, 26 parkot zárunk, ebből 10 park lenne valamilyen szintű őrzésre. A 
Kerekerdő parkot, a Markusowszky teret, Tinódi parkot 12 órában kellene őrizni. Erre azért nem kevés pénzt 
kellene áldozni. Ezt Önök tudják, hogy hosszú távon megéri vagy nem.  
 
Márton József: Az őrzéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy nincs kompetensebb, mint a Közterület-felügyeletnek 
a vezetője, aki az őrzéssel foglalkozott, illetve felelőse volt annak. Az ő csapata vitte a parkőrzést, és utána a 
FESZOFE Kft-hez került a feladatnak bizonyos része. Nem véletlen, hogy parkgondnokságnak hívják a nálunk 
lévő csapatot, azért mert a gondnoki feladatok, a takarítás és egyebek tartoznak mi hozzánk, nem az őrzés. Most 
elsősorban az őrzésre hegyeztük ki ezt a beszélgetést. Néztem én is ezt az előterjesztést, és három dolgot 
ragadnék ki belőle ezzel kapcsolatban. Még egy konkrét kérdés volt, hogy a fizetés hogy alakult a parkőröknél? A 
parkgondnokok is ezt a fizetést kapták. Nem véletlen, Rimovszki Úr is említette, gondolom ő készítette ezt az 
előterjesztést, a fluktuációt, hogy ebben a csoportban kiemelkedően magas volt náluk. Ez az erős fluktuáció 
hasonlóan megmaradt nálunk is, hozzátéve azt, hogy valóban, amikor a 14 főt elvileg átvettük volna, akkor már 
helyből csak 9 ember jött át. Éppen azért, amiért a Rimovszki Úr említette, hogy a feladatnak a jellege alapvetően 
megváltozott. A takarítás nem mindegyik parkgondnoknak jött be. Az előterjesztés említette még, hogy az állandó 
jelenlétet nem biztosítja a FESZOFE Kft. Erről nincs is szó, hogy kellene, hogy biztosítsa. Tehát meghatározott 
időszakokban kell, alaphelyzetben 8 óra volt, amit a FESZOFE Kft-nek kellett biztosítani. Ez a közszolgáltatási 
szerződésben úgy szerepelt, hogy március 15-től október 15-ig 13.00 órától 21.00 óráig. Ebből aztán adódott egy 
kis probléma, mert a táblákon, illetve a szokásjog alapján a reggel 7.00 órától este 22.00-ig voltak nyitva a 
parkok, a zárást nyilván a FESZOFE Kft. nem tudta elvégezni, mert 21.00 óráig voltak maximum ott az emberek, 
hogyha elment WC-re, akkor pedig még ebből is esett ki valamennyi. Később aztán ez változott úgy, hogy a 
közszolgáltatási szerződésnek volt egy módosítása, ami augusztus elejétől lépett érvénybe. Akkor is még a 21.00 
óra maradt a FESZOFE Kft-sek végső időpontjának, amíg a parkban tartózkodtak, tehát nem a 22.00 óra. Ebből 
adódott az, hogy visszakerült a parkoknak a zárása a Közterület-felügyelethez. Ezeket szerettem volna 
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hozzáfűzni, mást különösebben nem. Úgy gondolom, hogy szintén a parkőrzésnek magának megvan a komoly 
funkciója. Próbáltunk egy jó együttműködést kialakítani ezzel kapcsolatban a Közterület-felügyelettel, illetve a 
Rendőrséggel. Úgy néz ki, hogy a Rendőrségnek több jogosultsága, több lehetősége van, és az együttműködés 
is kialakult. Tehát olyankor, amikor például hajléktalanokkal összetűzésbe kerültek a kollégáim, mert takarítottak 
volna és nem kaptak rá lehetőséget, molesztálták őket, akkor a rendőrök közbeavatkoztak és megoldották a 
helyzetet, másnap már tudtunk takarítani. Tehát ebbe az irányba mentek el a dolgok. A rendőrségnek, illetve a 
Közterület-felügyeletnek én is úgy gondolom, hogy erőteljesebb szerepet kellene kapnia a parkok őrzésében. 
 
Árva Péter: Egy gyors kérdés, mert ezzel ellentétes információt kaptam. A fizetés ugyanannyi, de a régi 
parkőrök, akik parkgondnokok lettek, a fizetésre panaszkodtak. Lehet, hogy a cafetériával van itt gond? Kérem, 
hogy ezt tisztázzuk. 
 
Márton József: Igen, cafetéria nálunk nincs, tehát alaphelyzetben, történelmi hagyomány szerint cafetéria nálunk 
nincs, sőt ilyen szabályzat sincs nálunk. Senkinek nincs, tehát ennél fogva nem tudtunk senkinek sem adni 
cafetériát. Az alapfizetés maradt.  
 
Árva Péter: Tehát akkor sikerült tisztázni, az ugyanakkora fizetés mégsem ugyanakkora fizetés problémakört 
ennél a dolognál. Mekkora volt ez a cafetéria éves szinten nagyságrendileg? Valaki ezt tudja véletlenül? 200 ezer 
forint éves szinten. Ez jelentős különbség. Kérem, hogy menjünk tovább a kérdésekkel. 
 
Mezey István: Nem tudom Elnök Úr kérését most teljesen teljesíteni, hogy maradjunk politikamentesek. Úgy 
emlékszem, hogy nem a polgári oldal csinált a játszótéren a „bizonyos testnedvek a játszóeszközökön”-ből 
politikát. Nem a polgári oldal sütött tojást az eszközön, és ha jól emlékszem nem a polgári oldal említette először 
a hajléktalan kriminalizálás szót, hanem pont a jelenleg kormányzó oldal. Tehát, amikor ezekben a kérdésekben 
nem látunk előrelépést, nem látunk előremozdulást, akkor azt gondolom, hogy igenis ennyi idő után már 
szembesíthetünk mindenkit azzal, amit ezzel kapcsolatban állított, illetve mondott. Valójában nem biztos, hogy a 
hajléktalanokat kriminalizálni kell, de ezt a helyzetet nem hogy nem oldották meg, hanem egész egyszerűen 
teljesen elengedték, és ez persze nem kerület specifikus, de mindenhol máshol Budapesten is elszabadultak 
ezzel kapcsolatban az indulatok, és semmiféle szabályozás, semmiféle olyan dolog nem történik, ami az ő 
életvitelszerű parkjainkban lévő létét befolyásolná. Az pedig teljesen természetes, hogy ezeket a parkokat, ha ők 
életvitelszerűen használják, akkor onnantól kezdve ezeket a parkokat viszont az itt élő emberek, pláne 
kisgyerekes családok nem fogják tudni használni. Ezek a dolgok összefüggenek egymással. Magával az 
előterjesztéssel kapcsolatban pedig úgy érzem, hogy nem a megoldás felé megyünk. Nem állítom azt, hogy a mi 
időnkben nem létező problémák jelentek csak meg, és most csak problémákról van szó, a parkőrzés egy 
folyamatos probléma, évek óta, évtizedek óta jelent nehézséget a kerületnek. Pusztán csak arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy nem előrelépést látunk ebben a kérdésben, hanem visszalépést érzékelünk, és ez 
biztos, hogy nem a megoldás felé visz. Végre egy kicsit szakmai leszek a végén az előterjesztéssel 
kapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy nem a megoldás felé lépünk. 
 
Árva Péter: Nagyon röviden szeretnék neked válaszolni szakmai szinten. Azokban a dolgokban három dolgot 
soroltak példaként, azt gondolom, hogy az első kettőben teljes mértékben egyetértünk. Azt gondolom, hogy ezek 
méltatlan cikkek voltak, és nekem akkor is ez volt a véleményem, csak senki nem kérdezett meg erről. A 
hajléktalan kérdésről más a véleményem. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos hangsúlybeli különbség, 
hogy én körzetes képviselőként hajléktalan emberrel találkozva a körzetemben először a megfelelő szociális 
intézményt hívom, és próbálok tőlük segítséget kérni. Ez az első lépés, és azok a dolgok, amikben alapvetően 
igazad van, csak egy ezt követő dolog, amikor a segítséget elutasítják a közterületen kényszerből ott élő 
polgártársaink, akkor megyünk ebbe az irányba. Amikor tényleg elviselhetetlenné válik, a közterületen történő 
vizelés, mint probléma, a közterületen történő alkoholfogyasztás, stb. Ez egy óriási hangsúlybeli különbség, de 
térjünk vissza a FESZOFE Kft-ra és a parkgondnokságra, parkőrzésre.  
 
Takács Máriusz: Ez a tájékoztató szerintem körberajzol egy nagyon fontos problémát, és most itt a másik 
nagyon fontos problémáról is beszélünk, az egyik a közbiztonság, a másik a köztisztaság. Nekem nagyon riasztó 
volt azt látni ebben az előterjesztésben, hogy nagyon-nagyon kevés a közterület-felügyelőnk egyszerűen. Az 
előterjesztésből nem olvastam ki, hogy mi a probléma, most ahogy itt beszélgetünk az is jól látható, hogy a 
köztisztaságban dolgozó embereink is kevesen vannak. Azt gondolom, hogy ez városfejlesztési kérdés, és 



34 

 

városvezetési kérdés. Szeretném megkérni a városvezetést, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával, mert azt 
gondolom, hogy ez koncepcionális probléma. Két olyan marginális területen, ami hozzánk tartozik, probléma 
mutatkozik, és azt látjuk, hogy mind a Közterület-felügyeletet fejleszteni kellene, mind a köztisztaságért felelős 
FESZOFE Kft-t fejleszteni kellene valahogyan. Azon túl, hogy pénzt kellene belerakni, mert nyilván pénzt kell 
belerakni, azon kívül szakértelmet és szaktudást is kell ezekhez rakni. Megkérném egyrészt a Bizottság Elnökét, 
Árva Péter elnök urat és az Alpolgármester Urat, hogy kezdődjön meg egy diskurzus az urakkal arról, hogy 
tulajdonképpen koncepcionálisan hogyan lehet ezen javítani, hogyan tudnánk előrelépni, mert mindenféle 
területen tapasztaljuk azt, hogy több tisztaságra, jobb közbiztonságra lenne szükség. Több helyen kellene a 
rosszul parkoló autókra figyelni, több a probléma a közterületeinkkel, és ha van valami, amire szükség van, hogy 
figyeljünk rá, és amit fejlesszünk, akkor ezek azok a területek. Arra kérem a városvezetést, a vezetőket, hogy 
kezdjünk el aktívan foglalkozni ezzel és jussunk el odáig, hogy előbb-utóbb egyszer ezekből előterjesztés vagy 
döntés születhet, hogy hogyan megyünk ezekkel előre, hogyan fejlesztjük ebben a tekintetben a várost. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Köszönöm a FESZOFE Kft. Igazgatójának, hogy végre megértettem a problémát. 
Mert eddig nem is értettem, hogy mi is történt ezen a területen, de most végre megértettem. Ő két kifejezést 
használt, az egyik a parkőrzés, azt gondolom, hogy ez teljesen más, mint a parkgondnokság. Innentől kezdve 
valamilyen fogalomtisztázásra kellene végre eljutnunk. A lényeg, a lényeg, hogy a parkőrzés nem átalakult 
parkgondnoksággá, hanem a parkőrzés megszűnt. Itt nem átalakult valami, tehát nem valamit jobbá akartunk 
tenni, azzal a szándékkal csináltuk meg, hogy az majd valamikor jobb legyen, hanem egyszerűen megszüntettük. 
Szóval ez így egy egészen más megvilágításba helyezi ezt az ügyet. A gondnokságot, mint olyat, most a 
kifejezést, hadd ne elemezzük, azért sem feltétlenül értem, mert amikor parkőrzés volt és nem volt gondnokság, 
akkor is a parkőrnek a park fölötti gondoskodása mégis hathatósabb volt. Amikor eltűnt a Ferenc téri pavilonból 
az áramszekrény kulcsa, akkor valahogy mindig másnapra legkésőbb előkerült. Most hónapokig eltűnt, és senki 
nem tudja, hogyan kell bezárni a Ferenc téri pavilon áramszekrényét. Ha hiányzik valahonnan egy csap, vagy 
kilazul egy szög bármelyik játszóeszközön, megint hetek-hónapok telnek el, nem értem miért. Most nyilván a 
Közterület-felügyeletről kellene beszélni, és nem a FESZOFE-ról. Mégis megragadnám az alkalmat, hogy 
Igazgató Úr, ha lehetséges, akkor ezekre a gondnoki feladatokra, ha már ez így alakult, akkor egy picit 
próbáljanak meg odafigyelni, mert tényleg egy-egy ilyen elromlott csap, és egy kiesett szög nagyon sokaknak 
óriási bosszúság. Nem értem, hogy mi kerül hetekbe. Tudom én, hogy beszerzés, megrendelik, elszállítják, meg 
újra kell, és lekerül a papír és felkerül a papír, de pont ezért kellene egy olyan hibrid megoldás a parkőrzésben, 
ami nem csak felügyeletről szól, hanem gondoskodásról is szól, és akkor emellett persze lehet takarítani is, amit 
eddig is megcsinált a FESZOFE Kft. A lényeg az, hogy nem átalakulásról van szó, hanem megszüntetésről, és ez 
egy teljesen más dimenzió. Ha már a megszűntetéseknél tartunk, egy nagyon fontos feladat sincs jelenleg a 
Közterület-felügyeletnél forráshiányra hivatkozva, ez pedig a közbiztonsággal összefügg, a lépcsőházi 
kamerarendszer pályázatának a megszüntetése, amit szintén a Közterület-felügyelet bonyolított. Ezt se igazán 
értem, hogy miért szűnt meg, hiszen a Közterület-felügyeletnél szakemberek vannak, megvolt annak az oka, 
hogy ez miért lett kitalálva, és nem azért, mert mi olyan okosak vagyunk és szépek is voltunk az elmúlt 
időszakban, hanem azért, mert felmerült egy olyan igény a közbiztonság fokozása érdekében, ahol szükség volt 
igenis a lépcsőházaknak a védelmére, és ehhez hozzájárult a lépcsőházi kamerarendszer. Ez miért került 
megszüntetésre? Mert folyamatos megszüntetésekről beszélünk, ez egy kicsit nehéz. Egyet kell értenem Takács 
Máriusz képviselő úrral, és támogatom azt, hogyha már ő szorgalmazza, akkor melléállok, hogy szorgalmazzuk 
együtt, hogy a városvezetés kezdjen el mindenféle fejlesztésbe és tárgyalásba a két illetékes szervvel. 
 
Emődy Zsolt: Csak nagyon röviden, mert tulajdonképpen nem lesz igazán szakmai hozzászólás, csak 
letaglózott az, hogy két különböző jelzőt hallottunk a Ferenc térről, az egyik a „siralomház” a másik pedig a „kutya 
WC”. Tulajdonképpen egyiket sem értem, nem érzem, ezer éve ott lakom. Talán a „házat” elvehetjük, akkor ez 
valamiképpen javítja a helyzetet. Nem gondolom annak egyébként, gondolom ez valami alátámasztó vagy 
hangulaterősítő dologként hangzott el. Egyet azért szeretnék elmondani. Nem is értem megint a kutya WC-val 
való példálózást, minimálisan használják a kutyások, és azt sem értem igazán, de egyszer majd előadja Dr. 
Kulpinszky Eleonóra, vagy nagy örömmel venném, hogy gondolom azért a kutyások, nem kutyásoknak 
valahogyan együtt kellene élni. Állandóan ez a brutálisan negatív beállítást a kutyákkal kapcsolatban egyszerűen 
nem értem. Nyilván konfliktusforrásokat jelenthet, nyilván megoldandó, nyilván nem arról van szó, hogy a 
kutyások itt valamilyen módon mindig valamilyen pozitív színben, nyilván egy csomó konfliktust generálnak, de 
tényleg kérném, hogy ez ne legyen már, hogy eleve valahogy itt mintha valamiképpen ki kellene préselni a 
kutyásokat ebből a városból. Nem kellene kipréselni. Azt gondolom, hogy itt valamilyen együttélést kellene 



35 

 

kitalálni. Egyet szerettem volna még mondani, hogy amikor a FESZOFE Kft. létrejött, annak talán ismert a 
története, a Ferenc téren volt a központja. Nagyon erősen, konkrétan a vezetője, a szívén viselte a Ferenc teret 
mindig is. Ez a fajta parkgondnoki funkcionalitás jelen volt a FESZOFE Kft. megalakulásától fogva. Itt azért nem 
arról van szó, hogy itt valami kitalálódott, egy ilyen teljesen űrbéli történet, hanem ez egy létező történet volt, és 
ha jól tudom 2010 után is maradtak részben ilyen funkciói a FESZOFE Kft-nek. Hogy ezt a gondnokságot például 
kulcsügyben és egyebekben mennyire tudja jól csinálni, ennek én is örülnék, ha ez minél jobban menne, de nem 
gondolom azt, hogy ez a modell, amiben azért részlegesen nem szigorú értelemben vett parkőrzés, de 
valamilyen módon a felügyelete is ott van a parknak, azt gondolom, hogy én ezt még nem látom lefutottnak, hogy 
ez egy tökéletes, koncepcionálisan elfogadhatatlan történet lenne. Tartanám azt az álláspontot, hogy nem igaz 
az, hogy mindent hatóságilag és erőszakkal kell kezelni. Nyilván van, amit azzal kell az kétségtelen.  
 
Gyurákovics Andrea: Pár megjegyzésem van. Ugye arról van szó, hogy a Közterület-felügyeletnek a 
beolvasztása és megszüntetése, mint önálló csoport, nem a Képviselő-testület döntése volt, ezt ne felejtsük el, ez 
egy egyszemélyi döntés volt a pandémia alatt. Valószínűleg, ha ez képviselő-testületi döntés lehetett volna, akkor 
azok a kérdések, amikről mi itt most beszélünk, a vita során előkerültek volna, és lehetett volna egy olyan 
átmeneti megoldás és egy olyan megoldás erről az egész beolvasztásról, hogy ezek a problémák már akkor 
megszüntetésre kerülhettek volna nagy részében. Ez az én véleményem. A másik, hogy Elnök Úr említette a 
hajléktalanokkal való foglalkozást. Szeretném megjegyezni, saját tapasztalatból mondom, hogy külön csoport 
foglalkozott a Közterület-felügyeletnél a hajléktalanokkal. Főleg a téli időszakban fokozottan figyeltek arra, hogy a 
hajléktalanokkal ne történjen semmi probléma a közterületeken, és folyamatos kapcsolatban álltak a kerületi 
hajléktalan szállókkal. Ez meg volt szervezve, ez egy nagyon profin működő csoport volt a Közterület-
felügyeleten belül. Ez is megszűnt, csak úgy jelzem, tehát ezt én értem. Arra hivatkozunk, hogy kormányzati 
elvonás meg egyebek. Már bocsánat, de akkor, amikor a Közterület-felügyelet létszámát a 74-ről a 
beolvasztásnál maximalizálják 55 főben, akkor miről beszélünk, hogy itt nincs ember, és hogy hiány van? Eleve 
lecsökkentették a Közterület-felügyeletnek a létszámát eleve kevesebb ember van, és benne van az 
előterjesztésben is, a FESZOFE Kft. Igazgatója elmondja, hogy egyébként hozzájuk a parkőrzés nem tartozik. 
Akkor nem beszélhetünk itt átalakításról, megszüntetésről beszélünk, és arról is fogunk beszélni, mert erről van 
szó. A parkgondnoki feladatok valóban eddig is voltak, nem átadásra kerültek a Közterület-felügyelettől. Ha 
figyelmesen elolvasták egyébként a tájékoztatót, abban benne van az, hogy a FESZOFE Kft-nél bevezetett új 
struktúra nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ami hatására 2021. augusztus elejétől a parkok zárása is 
visszakerült a Közterület-felügyelethez. „A Közterület-felügyelet a parkőrzési feladatok teljes egészében való 
ellátására, átvételére az időközben lecsökkentett állomány és az ehhez kapcsolódó költségvetés hiánya miatt 
jelenleg nem alkalmas.” Kérem szépen, el kellene olvasni az előterjesztést. Azért itt nagyon súlyos dolgok vannak 
benne, amire lehet, hogy nem mindenki figyelt oda. Ez egy nagyon komoly helyzet, és lehet, hogyha mi 
képviselők dönthettünk volna erről, akkor ezek a helyzetek most nincsenek, vagy talán kevésbé feltűnőek. De az, 
hogy arról beszélni, amit egyébként Alpolgármester Úr mondott, és már elnézést, de Ön azt mondja, hogy 
egyébként a hajléktalanok természetes velejárói egy nagyvárosnak, mert most ez a „deal”. De akkor, amikor az 
előző városvezetés volt, akkor mi azt nyakra-főre kaptuk, hogy nem tudjuk a hajléktalankérdést megoldani. 
Emődy Úr nem volt az előző Képviselő-testületnek és Bizottságnak sem a tagja, nem Önről beszélek, itt mindenki 
pontosan tudja, hogy kikről beszélek, és miről beszélek. El kell olvasni a Facebook csoportoknak a bejegyzéseit, 
el kell olvasni az online felületeket, el kell olvasni a „444”-es cikkeket, és akkor tudják, hogy miről beszélünk és 
kikről beszélünk. 
 
Hurták Gabriella: Visszakanyarodnék a Ferenc térre, ha ma már egyszer szóba került ez a korábban lefolytatott, 
nem teljesen lefolytatott nem teljesen hiba nélküli folyamat. De azért annak egy érdekessége volt, hogy több 
lakossági fórum a tervezésről szólt, viszont a legutolsó lakossági fórum a kivitelezés megvalósítása után 
kimondottan egy házirend közös meghatározásáról szólt. Ennek a közösségi bevonással történő folyamatnak, 
mert nem kizárólag a tervezésről és építésről szólt ez az egész, az egyik fontos pontja az a Gondnok kérdése 
volt, amit külön kértek akkor az emberek egy ilyen kicsit elvarázsolt, egy kicsit szinte már mesebeli, de egy 
nagyon sokrétű funkcióval. Akkor ez az emberek, tehát a megkérdezett és hozzászóló ott lakók kérésére lett 
elrendelve, még akkor is hogyha ez nyilván az előző vezetésnek is, most az mindegy, hogy ki viszi tovább, vagy 
ki hozta létre, de egy plusz költséggel járt. Akkor az elindítása is egy ilyen szokatlan dolog volt, ami nyilván 
problémákat is generálhatott. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy az akkor az ott lévő, megkérdezett 
emberek kérésére alakult ki. Pontosan a kutya, nem kutya kérdés volt az egyik legélesebb konfliktusa az akkori 
párbeszédeknek, és valamilyen módon mégis egy konszenzus született akkor, amit az akkori parkőr vagy 
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gondnok, mert ő egy eléggé komplex funkcióval lett meghatározva, valószínűleg egy kicsit jobban kordában 
tudott tartani. Tehát akkor volt egy konszenzus, persze bejöhetnek a kutyák, de mondjuk pórázon sétáltatva. 
Tehát ez egy konkrét párbeszédnek a végére megszületett eredmény lett akkor. Aztán, hogy ezt mi írta felül? Azt 
nem tudom, de azért az fontos, hogy ott az emberek megkérdezésével az egyik lényeges pont a gondnok volt, a 
másik a kutya, nem kutya kérdés.  
 
Takács Máriusz: Alapvetően Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak címzem azt a mondatot, hogy el kellene 
olvasni kicsit figyelmesebben a tájékoztatót. Ugyanis az álláshelyek azért szűntek meg, mert nem voltak betöltve. 
Le van írva a tájékoztatóban, hogy azok az álláshelyek lettek megszüntetve, amelyeket nem tudott betölteni a 
Közterület-felügyelet, és a jelenlegi lecsökkentett létszámból is 6 fő betöltetlen állományú, amit nem tud betölteni 
a Közterület-felügyelet. Erre vonatkozott az én javaslatom, hogy ez itt valamiféle rendszerszintű probléma, amit ki 
kellene vizsgálni, meg kellene tudnunk, hogy miért, és meg kellene változtatnunk. A másik, ami itt nem hangzott 
el, hogy igen, nem parkőrök, hanem parkgondnokok voltak, azért, mert a parkőrök nem takarították a parkokat. 
Tehát volt őrzés, nem volt takarítás. Nem tudom, hogy volt-e takarítás, lehet, hogy volt takarítás is, vagy ez volt a 
szándék e mögött, ha jól értettem. Jelenleg folyamatos ennek a takarítása, ez volt a koncepcionális szándék. 
Nem tudom, hogy mennyire és hogyan valósul meg, érik ezt most itt kritikák, ebben nem akarok igazságot tenni. 
Itt egyfajta funkcióváltás volt, aminek azért volt egyfajta szakmai koncepciója, még pedig az, hogy folyamatos 
takarítás legyen a dologban. Ettől azzal még egyetértek egyébként, hogy kellene a parkgondnok mellé parkőr 
vagy Közterület-felügyelő, aki időnként ott van, elérhető, és gyorsan tud intézkedni, amikor erre szükség van. Azt 
gondolom, hogy a Rendőrség alapvetően nem alkalmas ennek a feladatnak az állandó ellátására ilyen 
mértékben. 
 
Rimovszki Tamás: Két évvel ezelőtt azért még más volt a helyzet, mert 2018 novembere óta mi nem 
foglalkozhatunk a hajléktalanokkal. Tehát ez kimondottan rendőrségi hatáskör. A hölgy, aki ott a parkőr volt, ott 
lakott, ismerte ezeket a hajléktalanokat, és el tudta küldeni. Nekünk könnyebb volt a Rendőrséggel kapcsolatot 
tartani, mind a FESZOFE Kft-nak, mert ott ülnek benn a térfigyelő helyiségben, ők maguk is tapasztalják, és 
hívják a kollégáikat. Ennyivel nekünk azért könnyebb helyzetünk volt. Az, hogy nem tudjuk betölteni az 
álláshelyet, valóban igaz, és részben egyébként mindenkinek igaza van. 9 betöltetlen álláshelyünk volt, azok 
mentek el, plusz a parkőrzésnek az állománya ment át. Részben tényleg nem tudtuk betölteni, de igazából a 
parkőrzéses részt mindig be tudtuk tölteni, csak a közterület-felügyeletit nem, azt a mai napig nem tudjuk, tehát 
most se tudjuk betölteni a Közterület-felügyeletet. A parkőrzésben az volt a különbség, egy picit fura lesz, amit 
mondok, hogy a parkőrök nem szerettek lehajolni a PET palackért sem, mert ők elvégeztek egy iskolát. Mi 
elvégeztettük velük, kötelező volt akkor elvégeztetni, most nem tudom mi a rendes neve, egy vagyonőri iskolát. 
Ezek a parkőrök vagyonőrök voltak, Békéscsabára utaztattuk őket, ott vizsgáztak le. Később megkaptuk az 
ingatlanok őrzését is, ez azért történt. Utána már nehéz volt rávenni őket, hogy lehajoljanak a PET palackért. A 
Ferenc tér tényleg egy kivételes helyzet, oda tényleg három olyan embert sikerült felvenni, akik le is hajoltak a 
PET palackért. Abban viszont a Képviselő Asszonynak van igaza, hogy az egy iszonyú hosszú harc volt, 5 éves 
harc volt, mire ezek a hajléktalanok megszokták, és megszokták a kutyások, a biciklisek. Torlaszokat állítottunk 
fel az elején, mert átmentek biciklivel, motorral, mindennel a parkon. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. 
Másfél-két év volt, amire ezen túl tudtunk lenni, és rengeteg olyan cikk született, mert akkor az volt az egyik 
legrosszabb, hogy a pizza futárok átmentek motorral. Még nem ezzel az e-rollerrel, ami most van, hanem rendes 
kismotorral hajtottak oda be. Tehát ez egy hosszú folyamat volt. Azért írtam le, hogy objektív legyek ebben a 
történetben, hogy a FESZOFE Kft-nak is még, abban a Képviselő Úrral is egyet tudok érteni, nem lett volna 
hamvába holt, csak ennek is a parkgondnokságnak is ki kellett volna forrnia, nekik is meg kellett volna találniuk 
azokat az embereket, akik hajlandóak lehajolni, és hajlandóak őrizni is. A másik, ami tényleg egy-két ilyen 
parknál vagy játszótérnél kellene, és igenis a Haller park és a Ferenc tér az, hogy tényleg 24 órában kellene 
őrizni. Ez az igazság, és iszonyú drága ez. Kiszámoltam most 20 millió forintba kerülne csak a Ferenc tér őrzése 
évente. Tehát lehet gondolkozni. 
 
Árva Péter: Azért röviden, körzetes képviselőként ezt a kutyakérdést egy kicsit kontextusba raknám. Biztos, hogy 
vissza fog jönni elénk, azt gondolom, hogy ez a Bizottság még fog ezekről beszélni, mert ez a Bizottság a terepe 
ezeknek a kérdéseknek az átbeszélésére. Az a nehéz kompromisszum született meg, hogy ott lehet lenni 
kutyával, de nem szabad megállni. Ez nehezen volt betartható, tehát a Gondnokok ezt nagyon nehezen tudták 
betartatni. Akkor is ott éltem, és ezt láttam.  
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Rimovszki Tamás: Amikor kitettük a táblákat, akkor nem lehetett egyáltalán. Akkor jött egy ilyen házirend. 
 
Árva Péter: Van egy egyensúly, ami beállt. Csak ezt akartam kontextusba rakni. Az, hogy ez egy folyamatosan 
változó egyensúly a térhasználatban, amire próbálunk szabályokat teremteni és próbáljuk betartani. Az viszont a 
mi dolgunk, hogy ezt helyrerakjuk, és a megfelelő használatot javítva hozzunk olyan szabályokat, amelyeket be 
lehet tartatni. Le is zárnám ezt a napirendi pontot. Köszönöm a sok hozzászólást. Esetleg, ha az itt elhangzottak 
mentén ki lenne egészítve a tájékoztató a képviselő-testületi ülésre, azt meg tudom köszönni. Ha elkészül egy 
ilyen, azt köszönettel vesszük, különös tekintettel a fizetés kérdéskörre és más ilyen dolgokra. 
 
 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
12./ Tájékoztató - Belső-Ferencváros zöldítésével kapcsolatos javaslatok, tervek, rövid- és középtávon 

Sz-142/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 
 

 
Árva Péter: Ezt a tájékoztatót már korábban végigtárgyaltuk. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás az után is, 
hogy végigtárgyaltuk? Nincs ilyen. Le is zárom a második tájékoztatót. 
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
Árva Péter: Az Sz-144/2021. „Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására” című előterjesztés 
tárgyalására zárt ülést rendelek el.  Nagyon szépen köszönöm a munkát, a nyílt ülést 18.27 órakor bezárom. 
 
 
A 13. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VIK 75/2021.(XI.9.) sz. határozata a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben található. 
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