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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2021. december 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, Csóti Zsombor (igazoltan távol), Deutsch László (igazoltan távol), Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, 
Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, dr. Mátyás Ferenc, Mezey István, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, 
Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Csendes Sándor, Halmai András, Janitz Gergő, Romhányi Ildikó, Petrovitsné Fehér Judit, Rimovszki Tamás, Dr. 
Sotkó Béla, Dr. Solt Péter, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Dr. Világos István, Hurták Gabriella, Dr. Gálné Tóth 
Zsuzsanna, Bognár Kata, Rácz László, Ócsai Mihály, Terdik Roland, Raffai Balázs, Nehéz Jenő, Koór Henrietta, 
Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Karas János – IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, Géczi Béla - FKI Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Kerek András – a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetője, Hagymási 
Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Mechler András – FESZ KN Kft. igazgatója, Pataki 
Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
vezetője, Vinczéné Árvai Klára és Ilovszky Edina – a FESZGYI munkatársai, Intzoglu István, Szakdosai Zsófia, 
Szabó Géza, Varga József. 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a Hivatal 
dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel 
határozatképes, az ülést 9.00. órakor megnyitom. Még a képviselő-testületi ülés elején szeretnék mindannyiuknak 
és minden ferencvárosinak is nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy jelezzék napirend előtti felszólalási igényeiket és kérem, hogy külön jelezzék, hogy 
kérdést kívánnak-e feltenni vagy csak napirend előtti hozzászólásuk lesz. A napirendben annyi változás van a 
kiküldötthöz képest, hogy a tájékoztatók között szereplő dr. Sára Botond kormánymegbízott úr által küldött 
tájékoztatást, javaslatot napirendre vettem. Határozati javaslatokkal együtt fogjuk tárgyalni. A határozati javaslatok 
tegnap kiküldésre kerültek.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): A tegnapi kiküldés mikor történt meg, hiszen tegnap bizottsági üléseken 
ültünk, a kiküldésről értesítést nem kaptunk. Az előre kiküldött meghívóban ez a kormányhivatali levél szerepelt 
tájékoztatóban, semmilyen más felütéssel, semmilyen más megjegyzéssel, semmi nincsen hozzá téve. Az SZMSZ 
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melyik pontja szerint fogjuk mi ezt a tájékoztatót felvenni és napirendként tárgyalni úgy, hogy most történik, ha jól 
látom egy helyszíni kiosztás.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A tegnapi napon az előterjesztés feltöltésre került. Nagyon sajnálom, hogy ez elkerülte 
a figyelmet. Az előterjesztések cím alatt az előterjesztéseik fajtáit úgy szabályozza az SZMSZ, hogy annak a d.) 
pontjában szerepel a tájékoztató, tehát előterjesztésnek tekinti a tájékoztatót is az SZMSZ. A határozati javaslatot 
pótlólag küldtük ki.  
 
Baranyi Krisztina: Amennyiben a napirendhez nincsen több hozzászólás, a tájékoztatót az önkormányzati 
hatósági ügyek előtt, tehát a 28. napirendként fogjuk tárgyalni.  
 
Gyurákovics Andrea: Szeretném kérni felvételre a tájékoztatók közül a hármat: a 2021. évi végrehajtott képviselő-
testületi határozatokról szólót, az elsőt a FEV IX. Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves jelentését és a másodikat, a 
Polgármester szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót.  
 
Baranyi Krisztina: Nincsen több kérdés a napirendhez. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület a 
felsorolt tájékoztatókat napirendre veszi. 
 
587/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 101/2021. 
számú a „A FEV IX. Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves jelentése”, 92/2021. számú a „Tájékoztatás a Polgármester 
szabadságának igénybevételéről” és az 1/2021. számú „Tájékoztató a 2021. évi végrehajtott képviselő-testületi 
határozatokról” című tájékoztatókat napirendjére veszi.  
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: Az 1.,2.,3. számú tájékoztatókat a Kormányhivatalos tájékoztató után. Jegyző Asszony jelezte, 
hogy kéri a 10. napirendi pont a 116/2021. számú és „Településrendezési megállapodás jóváhagyása” című 
tájékoztató levételét a napirendről. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): A 110/2/2021. számú ”Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2800/00742-
2/2021. sz. levele” című tájékoztató napirendre kerüléséről nem kellene külön szavaznunk?  
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Baloghné dr. Nagy Edit: Polgármester Asszony tett javaslatot az általa benyújtott meghívóra.  
 
Baranyi Krisztina: A tájékoztatók napirendre vétele mellett és a 10. napirendi pont levételével együtt kérem, 
szavazzunk a napirend egészéről. 
 
588/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről 

88/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ 2022. évi éves ellenőrzési terv 

111/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

79/2021., 79/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
        dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

96/2021., 96/2-3/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
6./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő 
hatálybalépéséről 

112/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

113/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
8./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére 

100/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére 

115/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása 

103/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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11./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 
2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása 

97/2021., 97/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
12./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi) 

117/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
13./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési pályázatra 
beérkezett pályázatok elbírálására 

118/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
14./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

119/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
15./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására 

107/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
16./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére 

106/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása 

102/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
19./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 

93/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
20./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye 

104/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
21./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye 

120/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
22./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti 
és Működési Szabályzat elfogadása 

105/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
23./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 

94/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve 
91/2021., 91/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
25./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben 

121/2021., 121/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok 
 

26./ A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott Ideiglenes Vizsgáló Bizottság beszámolója 
122/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke 

 
27./ Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2800/00742-2/2021. sz. levele 

110/2021., 110/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

28./ A FEV IX. Zrt. 2021. évi I-III. negyedéves jelentése 
101/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató 

 
29./ Tájékoztatás a Polgármester szabadságának igénybevételéről 

92/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
30./ Tájékoztató a 2021. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról 
 1/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
31./ Önkormányzati hatósági ügyek 

123/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 5 nem) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  nem 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Árva Péter: Közvetíteni szeretnék egy kérdést az intézményekkel kapcsolatos kötelező oltásokkal kapcsolatban. 
Az óvodáinkban jelenleg az a szabály, hogy összegyűjtötték az óvónők, hogy mely gyermekek szülei rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal. Eltérő szabályok vonatkoznak – szerintem nagyon helyesen – a védettségi igazolvánnyal 
rendelkező szülőkre és a nem védettekre. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg a kérdést egy óvodai csoporttárs 
szülője, hogy az óvónőkre milyen szabályok vonatkoznak? Az oltás kötelezővé tételét a munkahelyekre ruházta rá 
a Kormány, azaz jelen esetben a polgármesterre. Szóban feltettem ezt a kérdést Polgármester Asszonynak és 
Jegyző Asszonynak, megnyugtató választ kaptam, de szeretném, ha nyilvánosan elhangozna a kérdés és a válasz 
is. Milyen előírásokat hoztak az óvónők beoltottságával kapcsolatban és milyen megfontolások voltak e mögött? 
 
Baranyi Krisztina: Tájékoztatni fogom a Képviselő-testületet és a nyilvánosságot ezzel kapcsolatban.  
 
Torzsa Sándor: Szeretném a Képviselő-testület elé hozni egy önkormányzati ház és egy társasház lassan három 
évtizedes kálváriáját. Két közösség egy rossz építészeti konstrukció miatt évtizedek óta csendes hidegháborúban 
él, időnként hangosabb háborúban él egymás mellett. Az Üllői út 111. sz. és a Telepy utca 34. sz. rossz és 
szerencsétlen kialakításáról beszélek. Ez a két ház, két önálló ház. A Telepy utca 34. szám önkormányzat bérház, 
az Üllői út 111. sz. egy társasház. Még az IKV ideje alatt egybenyitották a két házat és az Üllői út 111. sz. területén 
kialakításra került az akkori tanács által, az akkori bérleményüzemeltető által egy lift. A rendszerváltás után az Üllői 
út 111., mint akkori önkormányzati bérház privatizálásra került, mára már gyakorlatilag 100%-ban 
magántulajdonban lévő társasház. Egy szerződés keretében, melyet az Önkormányzat kötött az Üllői út 111. 
számmal, közös lifthasználata van a társasháznak. Ez az építészeti konstrukció sok bűncselekmény elkövetésére 
alkalmas. Ez a tipikus, amit a kriminológia eltűnős házaknak hív, biztosan Önök is láttak már ilyet, a 90-es években 
sok ilyen volt a Kékfényben. Megáll a taxi, bemegy a házba, de mivel a háznak van egy hátsó kijárata, ott lelépnek. 
Ez a melegágya a drogkereskedelemnek, a lehúzós bűncselekményeknek. Tarthatatlan átjáró ház az egész. 
Mindkét lakóközösség tisztességes és normális emberekből áll, de ez a tarthatatlan helyzet folyamatosan mérgezi 
a lakóközösségek mindennapi életét. A szakirodának volt egy bölcs javaslata a helyzet megoldására. Közben az 
Üllői út 111. számú társasház szeretné felbontani velünk a közös lifthasználati szerződést és szeretné lezárni, 
megszüntetni ezt az állapotot. Nekik ez jó. Erre a helyzetre az Önkormányzat szakirodájának volt egy tisztességes 
megoldása: Szüntessük meg az évtizedeken keresztül fennálló problémát és ennek eredményeképpen az idei évi 
költségvetésbe bekerült a Telepy utca 34. sz. társasházba egy lifttervezés. Úgy tudom, hogy ebben még nem 
történet előrelépés, viszont a lakók elégedetlenségi faktora nagyon komoly. Csendben jegyzem meg, hogy az Üllői 
út 111. számú társasháznak nem kevés pénzt fizet az Önkormányzat azért, hogy használhassa a liftet. Meg fog 
térülni a beruházás, ezért kérem, hogy ezt a projektet extra kiemelten kezelje. Most már ott tart a történet, hogy az 
Üllői út 111. rácsokat szereltetett fel és megszüntette az Üllői úti bejárást a Telepy utcai lakóknak. Egyre feszültebb 
a helyzet.  
 
Takács Máriusz: Technikai anomáliára szeretném felhívni a figyelmet. Az előterjesztésekkel kapcsolatban 
elhangzott, hogy kiküldésekre kerülnek a pótlólagos anyagok. Amikor módosító érkezik, az nem azt jelenti a 
gyakorlatba, hogy megküldik nekünk, hanem, hogy felkerül a honlapra és a tárhelyre. Ez egy olyan helyzet, amiben 
könnyen elkerüli egy módosító indítvány a képviselők figyelmét. Kérem a Hivatalt, hogyha lehet, ha megtörténik 
egy módosító indítvány feltöltése, e-mailben jelezzék a képviselők, külsős bizottsági tagok számára, hogy érkezett 
egy új anyag, amelyet meg lehet tekinteni. Bizony valamikor észreveszem, de tegnap volt egy olyan módosítás, 
ami elkerülte a figyelmemet. Ezzel egyszerűbb lenne a gördülékenység fenntartása.  
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm a jelzést, egyetértek, a Hivatal így fog eljárni ezután. 
 

Takács Zoltán: Egy Márton utcai házról szeretnék beszélni, illetve a Márton utca 8/A-ban lévő ház elidegenítéséről 
szóló előterjesztésről. Ez az előterjesztés Árva Péter útján jutott el hozzám, amit köszönök, hogy mint körzetes 
képviselő bevont az előterjesztésben közösen való gondolkodásba. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy más úton 
ez nem jutott el hozzám és azt is, hogy ez a decemberi képviselő-testületi ülésre be volt tervezve, végül nem került 
be és a tömbrehabilitáció lassabban fog folyni. Remélem, minél hamarabb a Képviselő-testület elé kerül és fog 
tudni folytatódni a tömbrehabilitáció. 
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Baranyi Krisztina: Valóban be volt tervezve, reméljük, hogy a januári képviselő-testületi ülésen már tárgyalni 
tudjuk.  

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről 

88/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Karas János: A 2020-as év mindnyájunk számára újdonságként hatott, nagyon nehéz évet tudtunk magunk 
mögött. Mi is új kihívásokkal szembesültünk. 2021. majdnem végén, azt gondolom, hogy megfeleltünk ezeknek a 
kihívásoknak. Sikeresen vettük az akadályt. Természetesen ehhez külön köszönöm a Képviselő-testületnek, 
Polgármester Asszonynak és az Önkormányzatnak is a segítséget. Megint bebizonyosodott az, hogy egységben 
az erő és együtt nagyon sok mindent meg lehet oldani. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Még egyszer 
szeretnék köszönetet mondani a helyi tűzoltóságnak az egész éves munkájáért. 
 
Gyurákovics Andrea: Mi is szeretnénk megköszönni a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság és Parancsnok Úr 
munkáját a 2020-as évben. Nem volt egy egyszerű év és azt gondolom, amit tegnap a bizottsági ülésen is 
elmondtam, hogy már a 2021-es, idei évért is külön köszönet illeti őket, hogy helyt álltak ebben a nehéz két évben 
és tették a dolgukat. Köszönjük szépen. Boldog karácsonyt a tűzoltóknak, katasztrófavédőknek! 
 
Dr. Mátyás Ferenc képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 
Baranyi Krisztina: Kevés karácsonyfatüzet kívánok. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 88/2021. 
számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
589/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
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Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: A költségvetés érdemi módosító része az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottságot érinti, hiszen 4 millió forinttal többe kerül a korcsolyapálya kialakítása. A bizottsági ülésen hosszas vita 
volt a költségvetés ezen részével kapcsolatosan. Kicsit félreértésre adott okot az előterjesztés szövege, mert voltak 
olyan bizottsági tagok, akik azt feltételezték, de a vitában kiderült, hogy rosszul, hogy 4 millió forintba kerül 
összesen a jégpálya. Volt egy korábbi határozatunk, ami 25 millió forintról rendelkezett. Most kiderült, hogy se nem 
25 millió forint, se nem 4 millió forint, hanem a kettő összege: 29 millió forint a jégpálya költsége. A vitában még 
újabb költségek merültek fel. Az, hogy pontosan mennyi most a jégpálya teljes összköltsége, azt nem lehet tudni. 
Kiderült, hogy nagyjából 2 millió forint az oktatás, az odabuszoztatás, de vannak programok is, amit a Ferencvárosi 
Művelődési Központ szervez. Nem kaptunk arról világos és tiszta képet, hogy pontosan mennyi is a jégpálya 
költsége. Az a megoldás született a bizottsági ülésen, hogy kérünk egy tájékoztatót a januári bizottsági ülésre, hogy 
pontosan mennyi a jégpálya működtetési költsége. Érkeztek kérdések a működés technikai részleteit illetően: a 
szerződés tárgyáról, milyen típusú szerződések vannak, milyen garanciáink vannak, mire jogosítja az 
Önkormányzatot. Sajnos ezekre sem tudott érdemben senki választ adni, ebben is azt kértük a városvezetéstől, 
hogy a jövő januári bizottsági ülésre kapjunk egy részletesebb tájékoztatót erről. Ezzel a kiegészítéssel az 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság felháborodott volt amiatt, hogy ebbe a kérdésbe, mint jégpálya nem 
tudott feltenni az előterjesztőnek kérdéseket, mert se az előterjesztő nem volt ott, se egy küldöttje nem vett részt 
az ülésen, ezért nem tudtunk kérdezni. Nem volt kitől kérdezni. Ennek ellenére a Városgazdálkodási Bizottság 
elfogadásra javasolta a költségvetés módosítást. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és alapvetően 
elfogadásra javasolta. Beérkezett egy olyan módosító Torzsa Sándor jóvoltából, hogy a 3206-os közösségi 
tervezés nevű költségvetési sort a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe 
kívánjuk helyezni. Ahogyan az már szóba került, nálunk is nehezményezte a bizottság, hogy habár Alpolgármester 
Úr jelen volt a bizottsági ülésen és tudott válaszolni a költségvetést érintő kérdésekre, sajnos, nem volt bevonva a 
jégpályás történetbe. A jégpálya elég drága, ahhoz képest, hogy a kerületi lakosok nem tudják igénybe venni, 
hanem csak kedvezményesen és egyébként is az ára a budapesti jégpályákat tekintve nem mondható olcsónak. 
Nehezményezte a bizottság, hogy habár jelen volt valaki az előterjesztő képviseletében, nem volt ott az, aki a 
kérdéseikre tudott volna válaszolni.  
 
Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből:  
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta a költségvetés módosítást és elfogadásra javasolja azt. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítást és elfogadásra 
javasolja azt. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta a költségvetés 
módosítást és elfogadásra javasolja azt.  
 
Reiner Roland: Ez egy technikai jellegű módosítás. Alapvetően olyan sorok átrendezése, ami az Államtól érkező 
támogatásokat rendezi. Egy olyan 4 millió forintos átcsoportosításról van szó a költségvetésben, ami tájékoztató 
jelleggel került be a költségvetésbe, hiszen a 4 millió forint átcsoportosításáról Polgármester Asszony a 
költségvetési rendeletünknek megfelelően tudott dönteni. A költségvetési rendeletünk lehetővé teszi, hogy 
negyedévente legfeljebb 5 millió forint értékben az általános tartalék terhére egy célfeladatra átcsoportosítson. Ha 
az átcsoportosítás megtörténik, akkor a soron következő költségvetési módosításba ez bekerül tájékoztatóként, de 
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nem, mint képviselő-testületi döntést igénylő módosítás. Ez az oka, hogy ez ebben a formában került be. Elnézést, 
hogyha nem kaptak minden kérdésre választ. Költségvetés kapcsán bármiről lehet beszélni, általában az a 
tapasztalat, hogy a képviselőknek sokkal több kérdésük van, mint ami az aktuális módosítást érinti. Általában 
igyekszem ezekre válaszolni, de, amikor ennyire speciális kérdésről van szó, akkor nem feltétlenül tud a Hivatal 
sem készülni azzal, hogy minden munkatársa itt van. Amelyik bizottságban volt nagyobb létszámban sportreferens, 
illetve, aki ezzel foglalkozik, ő valószínűleg több kérdésre tudott válaszolni, mint a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságban, ahol ilyenre nem került sor. Biztos vagyok benne, hogy a jégpályával kapcsolatos kérdések a 
következő percekben is elő fognak kerülni.  
 
Árva Péter: Biztos, hogy nem erre a jégpályára fogom elvinni a gyerekeimet, hanem átmegyek a VIII. kerületbe. 
Az ottani kerületi lakosoknak ingyenes a használat, más kerületből érkezőknek 400 forint a korcsolyázás. Nálunk 
1499 forint bárkinek és kerületi lakcímkártyával 750 forint. Csináltunk egy olyan jégpályát, amit nem biztos, hogy a 
ferencvárosiaknak érdemes használniuk. Még van egy komoly probléma. Úgy van az egész rendszer kialakítva a 
jegyvásárlással, hogyha el szeretnék oda menni, akkor nem tudok előre ferencvárosi polgárként kedvezményes 
jegyet venni elővételbe, csak teljesárú jegyet. Nagyon aggasztó, hogy elő fog-e az fordulni, hogy ferencvárosi 
szülők odamennek reménykedve, hogy féláron tudnak korcsolyázni és azzal szembesülnek, hogy teltház van, és 
nem férnek be. Ha már a VIII. kerületet hoztam példaként, az egy kicsi jégpálya, nem összehasonlítható a kettő, a 
Horváth Mihály téren van kialakítva. Arra pont jó, hogy a gyermekeim ott csúszkáljanak. Annak a költsége 
tájékoztatásul közlöm, mert megkértem az adatokat a VIII. kerülettől: 7,5 millió forint volt a kialakítása. Az 
üzemeltetés költségei menet közben érkeznek, előzetesen az önkormányzat ezt 1 millió forintra becsüli a szezonra 
az üzemeltetési díját. Már elhangzott, hogy kérünk erről egy tájékoztatást. Szerintem most ennél a jégpályánál 
valami félrecsúszott.  
 
Takács Krisztián képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Elhangzott, hogy a kerületi lakosok nem tudják igénybe venni a jégpályát. Ez Takács Zoltán 
képviselőtől hangzott el. Árva Péter azt mondta, hogy félrecsúszott valami a jégpályánál. Mondjon nekem még egy 
jégpályát, ahol kizárólagosan egész délelőtt 3 hónapon keresztül ingyenesen oktatással, buszoztatással, 
programokkal kizárólag a helyi, kerületi gyerekek használhatják. A Városligetit igen? A nagyon pici józsefvárosit 
igen? Bármelyik másik jégpályát igen? Kizárólagosan 8000 gyereket fogunk tudni korcsolyára tanítani, korcsolyára 
hordani, zenével, programokkal, úgy, hogy reggel 8.00-tól délután 13.00 óráig senki más nem mehet erre a pályára, 
kizárólag ferencvárosi, oktatási intézményekben, óvodákban tanuló, nevelt gyerekek. Ez az egyik különbség a többi 
jégpályától. Az, hogy nem lehet elővételben jegyet venni ferencvárosiként, ez, amennyiben teltház van, ami 750 fő, 
valóban okozhat problémát. Jelezni fogjuk, hogy a ferencvárosiak mindenképpen előnyt élvezzenek a belépéskor. 
Egyetlen más jégpályánál nem lehet elővételben jegyet venni, csak a helyszínen. Ahogyan a ferencvárosiaknak a 
helyszínen is, előfordulhat Józsefvárosban is, hogy nem fér be valaki, mert éppen tele van a jégpálya. A jégpálya 
összes kondíciójáról részletes tájékoztatást fognak kapni írásban. Az volt a fő célunk, hogy ebben a három 
hónapban a nálunk tanuló 8000 gyereknek ingyenes oktatást, korcsolyázást, programokat biztosítsunk a teljes téli 
szezonra, kizárólagosan. Az pedig, hogy 750 forintért lehet egy ilyen minőségű, ingyenes programokkal reggeltől 
esti 21.30-ig korcsolyapályát igénybe venni, az nem egy drága szolgáltatás. Javaslom, hogy a részletes tájékoztatót 
megismerve döntsék el, hogy jövőre legyen-e ilyen szolgáltatásunk-e vagy sem. Ma óvodások a jégpingvinekkel 
tanulnak korcsolyázni, nagy boldogságot látok a gyerekek arcán. Az előbb elmulasztottam Árva Péter kérdésére 
választ adni az óvónőkkel kapcsolatban, még ezen napirendi pontban elmondanám. Hozzánk is érkezett néhány 
jelzés a kérdéssel kapcsolatban, ez egy nagyon nehéz döntés. A munkahelyeken való kötelező oltás 
elrendelésének a lehetőségét egy Kormányzat nem adhatja át munkáltatónak. Ez szerintem alapvetés. Egy 
járványkezelési időszakban, egy ilyen súlyos döntés meghozása mindenképpen állami feladat kellene, hogy 
legyen. Ez az egyik, amit leszögeznék. A másik az, hogy az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra is és 
folyamatosan követtük, hogy az Önkormányzat intézményeiben, cégeinél és a Hivatalban dolgozó összesen 1050 
ember átoltottsága hogyan alakul. A ferencvárosi óvodákban egyesével felolvasom az átoltottságot. Ezek 
november közepi adatok. A Napfény Óvodában 100%-os az oltottak aránya, a Méhecske Óvodában 100%-os az 
oltottak aránya, az Ugrifüles Óvodában 79% az oltottak aránya, az Epres Óvodában 81%, a Csicsergőben 91%, a 
Liliom Óvodában 92 %, a Csudafa Óvodában 83%, a Kerekerdő Óvodában 93%, a Kicsibocs Óvodában 81%. 
Összesen 90%-os átoltottsági arányunk van az óvodákban, ami azóta kicsit javult is. Ilyen nagy átoltottságnál, 
amikor a megbetegedéseknél négynél két esetben oltottak betegedtek meg és úgy kellett egyes csoportokban 
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karantént elrendelni, ilyen helyzetben a munkáltatói kötelezői oltás elrendelése nem indokolt. Ez a válaszom 
Képviselő Úr kérdésére, és elnézést, hogy csak most.  
 
Kállay Gáborné képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Próbálta Polgármester Asszony nagyon eladni a jégpálya ügyet úgy, hogy ez micsoda 
fantasztikus dolog, iskolások, óvodások ingyen használhatják és a kerületi lakosok kedvezményesen. Az előző 
években a kerületi lakosok ingyen tudtak jégpályát használni a kerületben. Az iskolásoknak, óvodásoknak 
korábban is ingyenes oktatás volt az ingyen igénybe vehető jégpályán. Az, hogy mennyibe kerül, már a tegnapi 
bizottsági ülésen is beszéltük több képviselőtársammal, megnézve pl. a csepeli jégpályát, mert az volt, hogy 
mondjunk hasonlót. A csepeli jégpálya pont ilyen. Megnéztem, hogy a Budapest Parkos jégpályát hogyan hirdetik 
jegyárak tekintetében: a kerületi lakosok másfél órát használhatják kedvezményesen a jégpályát. Csepelen 1200 
forintért 3 órát használhatják, a Műjégpályán nem kiemelt időszakban, tehát hétfőtől-péntekig a felnőtt jegy 1500 
forint egész napra. Azt mondani, hogy ez egy fantasztikus, kedvezményes dolog a kerületieknek, barokkos túlzás. 
Az, hogy úgy állítani ezt be, mintha most kezdte volna a kerület, hosszú évtizedek óta úgy működik, hogy általában 
több helyszínen, a kerület több pontján volt ingyenes jégpálya, hogy a megközelíthetőség, akár gyalogosan is 
megtörténhet a kerületi lakosok részéről. Ehhez képest ez egy igen drasztikus változás. Tegnap feltettem 
Alpolgármester Úrnak egy kérdést, azt az ígéretet kaptam, hogy ma ezen napirendi pont tárgyalásánál fogok rá 
választ kapni. Költségvetés módosításnál szeretném megjegyezni, hogy próbálják mondani, hogy technikai dolog, 
de az előterjesztés utolsó mondata azt mondja, hogy a rendelettervezet további kiemelt előirányzatokon belüli 
módosításokat tartalmaz. Ettől kicsit bővebbet kellett volna megtudnunk, mert akkor nem érnek ilyen meglepetések, 
mint például a jégpályánál. Az I-IX. havi teljesítés tájékoztatóba került, azzal összenézve, ezzel a költségvetés 
módosítással így évvége felé az látható, hogy a bevételek például a 16 milliárd forinthoz képest az I-IX. havi 
teljesítés már 17,2 milliárd forint. A kiadási oldal viszont olyan 10 milliárd forint körül van, tehát van bőven lehetőség 
még ebben a költségvetésben. Költségvetési vitáról van szó, van további hozzászólási lehetőségem is, ugye 
Alpolgármester Úr?  
 
Reiner Roland: Igen.  
 
Torzsa Sándor: Új műfajt vezetnék be: a hozzászólás kiegészítést. Volt még bizottsági ülésen egy másik fontos 
észrevétel is a FESZ Kft. dolga. Volt egy ügyeleti díj, ami, ha jól emlékszem 16 millió forint és még a mai napig 
nem került átvezetésre a költségvetésbe. Megközelítőleg van egy 40-50 millió forintos tétel, ami hiányzik a 
költségvetésünkből. Tegnap a vitában elhangzott, hogy évvége van, de még mindig vizsgálják ennek a kifizetésnek 
a jogosságát. Egy probléma van, a cég elvégezte a szolgáltatást. Ez egy érdekes helyzetet teremt. Ebben a 
történetben érdemi választ nem igazán kaptunk, hogy ez mikor fog belekerülni a költségvetésbe. Jó lenne, ha erre 
kapnánk majd választ. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökének a hozzászólását kénytelen vagyok 
kiegészíteni, én tettem az ülésen két módosító javaslatot a költségvetéshez. Kérdés merült fel a munkásszálló idei 
éves működésével kapcsolatosan. Ez az első év, amikor elindult a munkásszálló. Szeretnénk kérni erről egy 
beszámolót a januári képviselő-testületi ülésre. Szeretnénk azt látni, hogy mennyibe került a munkásszálló éves 
működési költsége, mekkora nyereséget termelt az Önkormányzatnak vagy esetleg mekkora veszteséget 
szenvedtünk el az első évben, hogy van egy ilyen szép, új intézményünk. A 3206-os sor a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság alárendelése. Két bizottsági üléssel ezelőtt érkezett hozzánk egy 
tájékoztató, ami igen sok kritikát kapott. Kértük a városvezetést, hogy ennek szellemében tárjon elénk egy 
előterjesztést vagy egy javaslatot. Eltelt két hónap, javaslat nem érkezett. Tegyünk egy határozottabb lépést. 
Mindenféleképpen kell, hogy legyen javaslat, ennek pedig az a megoldása, hogy egy bizottság alá rendeljük ezt a 
költségvetési sort. Nem helyes az, hogyha egy bizottság határozottan felhívja valamire a városvezetés figyelmét 
és azt nem veszik figyelembe.  

Reiner Roland: Gyurákovics Andrea a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a 
veszélyes kémények átállításával kapcsolatban tett fel kérdést. Arról volt szó, hogy milyen összeg került elköltésére 
tavaly és idén. A tavalyi évvégén lett kötve egy szerződés, melynek nagy része az idei évi munkára ment el. Ez 
egy nettó 48,3 millió forintos, bruttó 61 millió forintos összeg. Az idei évre a költségvetésben bruttó 30 millió forint 
van ezekre a munkákra elkülönítve. A közbeszerzés elindult. Ezen igények egy része még csak most fog beérkezni. 
Az, hogy pontosan mennyit kell megcsinálni, az még ezt követően fog kiderülni. De a két összeg ennyi, tavaly bruttó 
61 millió forintos kerettel. Ezt csökkentettük, mert kevesebb bejelentés érkezett, mint a megelőző években, ezért 
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idén bruttó 30 millió forintos keret van a költségvetésben erre a célra. Gyurákovics Andrea említette a költségvetés 
módosítás azt a mondatát, hogy a rendelettervezet további kiemelkedő időszakon belüli módosításokat tartalmaz. 
Ezt azzal kötötte össze, hogy ez nem csak technikai módosítás, hanem annál fontosabb. Ezt a mondat minden 
költségvetés módosításban olvasható. Aki ismeri a költségvetés szerkezetét, ez azt jelenti, hogy az adott témához 
tartozó fősornál vannak alsorok, amik arról szólnak, hogy azok személyi kiadások, dologi kiadások, beruházási 
kiadások. Ez a mondat nem jelent mást, mint, hogy ezen belüli átcsoportosítások. Például az év elején úgy tervezte 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, hogy elkölt valamennyi összeget személyi kiadásra, 
egy másik összeget zöldudvar pályázatra, de menetközben ez megváltozott és többet költött zöldudvarra, mint 
beruházásra, akkor a költségvetés így vezeti át. Ezek a költségvetésen belül a Pénzügyi Iroda számára fontos 
átmozgatások, ezért nem szoktuk ezeket részletesen felsorolni. De mindig, amikor ilyen típusú kérdés van, az 
irodavezető ezt elmagyarázza.  
 
Gyurákovics Andrea: Köszönöm a tájékoztatást és a segítséget. Felírtam még a 1215-ös sort, aminél az előző 
évi költségvetés maradvány igénybevétele 171 millió forintról indult és most tart 3 milliárd 277 millió forintnál. 
Szeretném megdicsérni a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját Pataki Mártont, ugyanis a parkolási bírságok és a pótdíj 
bevételek az I-IX. havi teljesítésbe 88%-ban már teljesültek a tervezetthez képest. Bár a bevételek elmaradtak a 
tervezetthez képest, de úgy látszik, hogy a bírság, pótdíjazás az sikeres, ehhez külön szeretnék gratulálni, mert ez 
egy szép szám. Viszont a játszóterek karbantartása a 3112-es sor az eléggé elmarad a tervezetthez képest. Nem 
tudom ennek mi az oka. Erre gondolom Alpolgármester Úr tud valamilyen segítséget adni. A 3426-os sor, 
Ferencváros Újság kiadása a tervezett 11 millióhoz képest szeptemberig már 25,7 millió forintnál tart. 
 
Takács Krisztián képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Reiner Roland: A tájékoztatók között szerepelt az I-IX. havi helyzet, én bíztam benne, hogy Képviselő Asszony 
vagy Torzsa Sándor napirendre kéri, mert akkor lehetett volna külön beszélni erről, de nem baj, ezt a kettőt együtt 
fogjuk megoldani. Igen, én is napirendre kérhettem volna. Az I-IX. havi teljesítés mindazon kiadásokat és 
bevételeket jelenti, amelyek szeptember 30-ig vagy megérkeznek az Önkormányzat számlájára vagy kifizetésre 
kerülnek az Önkormányzat számlájáról. Azokat, ahol benyújtottak számlát és a számlát követően ki is tudták fizetni. 
Ennek az a jelentősége, hogy amennyiben egy munkára az Önkormányzat leszerződött, de ott még nincsen 
számlabenyújtás vagy teljesítés, akkor az még nem jelenik meg Az a nagyon sok nulla, amit látnak, az jellemzően 
olyan tételek, ahol már elkezdődött valamilyen típusú munka, adott esetben már van szerződés is, de még kifizetés 
nem történt. Vannak olyan sorok például az Ön által említett játszóterek felújítása sor, ahol szeptember 30-ig azért 
nem volt költés, mert a szeptember eleji Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság és a 
Részönkormányzat döntött ennek a sornak a felhasználásáról, hiszen ez egy olyan sor, aminek a felhasználásáról 
bizottság dönt. A Hivatal az előkészítő munkát tudta elvégezni, de az, hogy konkrétan mely játszóterek legyenek 
felújítva, ez szeptemberi döntés volt a két bizottság esetében. Onnantól kezdve tudott elkezdődni a pénznek az 
elköltése. Biztos vagyok benne, hogy Torzsa Sándor még fog mondani néhány sort, ahol 0%-os a költés, hiszen 
mi ezt a beszélgetést az elmúlt két napban többször lefolytattuk, így megadom neki a lehetőséget, hogy utána a 
sorokra egyenként tudjak reagálni.  
 
Torzsa Sándor: Mint frakcióvezető szeretnék hozzászólni. Folytassuk azt a vitát, amit mi bizottsági ülésen 
elkezdtünk. Alpolgármester Úr, ezek nem százalékos dolgok. Vagy megvan valami, vagy nincsen meg. 
Beszélhetünk arról, hogy most már elkezdődött valami, de eléggé kézzel fogható például a költségvetésből, hogy 
a „Törd a betont” program nincsen meg, nulla a teljesítés ebből következően. Eléggé kézzel fogható az, hogy a 
Haller utca 50. szám alatti körfolyosó felújítása két év alatt, mert ez a második év, amikor benne van a 
költségvetésbe, nincsen meg. Az is eléggé kézzel fogható, hogy a Telepy utca 34. számnak a tervezése nem 
kezdődött el. Mondhatok még sorokat, például a Haller park felújítását, ahol szintén nulla a teljesítés, mondhatom 
a járdák felújítását, akadálymentesítését, játszóterek, műfüves sportpályák, fitnesz eszközök nulla. Felsorolhatom 
ezeket. El lehet mondani, hogy lett róla elköltve 10-15%, de a feladat nincsen ellátva és ez a probléma ebben. Van 
egy olyan pillanat, amikor számot kell adni, le kell zárni az idei év munkáját, ezt úgy hívják, hogy zárszámadás. 
Ekkor van az a pillanat, amikor kiderül, hogy hogyan lettek elköltve a forrásaink. Ezek a költségvetési sorok, 
melyeket felsoroltam, ezek olyan sorok többek között, melyekkel a frakciónknak igen fontos politikai céljai voltak 
ebben az évben. Nagyban nehezíti ezt nekünk, most szólok előre és jelzem tisztességesen, korrekten, hogyha 
ezeken a költségvetési sorokon nulla lesz a teljesítés a zárszámadásig, akkor megnehezíti nekünk azt, hogy a 
frakciónk el tudja fogadni a 2021. évi zárszámadást. Ezt elmondtam most, remélem értettük egymást. 
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Jelzésképpen, én most ennél a költségvetés módosításnál, mint frakcióvezető tartózkodni fogok. A frakció többi 
tagja meg fogja szavazni a költségvetést. Polgármester Asszony én sem mosolygok azon, hogy 31 millió forint a 
jégpálya. Ön meg sokallja a 10 millió forintot, hogy rendbe tegyünk valamit. Én sem mosolygok ezen. 
 
Reiner Roland: Ahogyan a bizottsági ülésen is jeleztem Képviselő Úrnak, biztos vagyok benne, hogy a 
zárszámadásig ezek a 0%-ok el fognak mozdulni a 100% irányába, még, ha nem is biztos, hogy mindenhol el 
fogják érni azt. Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 109/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
590/2021. (XII.9.) sz. 

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

(11 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságon keresztül benyújtott módosító 
javaslatról, mely a 3206-os közösségi tervezés nevű költségvetési sort a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe helyezi. 
 
591/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3206-os 
közösségi tervezés nevű költségvetési sort a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
hatáskörébe helyezi. 

(9 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  igen 
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Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 109/2021. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 5 tartózkodás 
mellett megalkotja a 38/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
3./ 2022. évi éves ellenőrzési terv 

111/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

Árva Péter képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Összeírtam néhány dolgot, hogy nehogy kimaradjon valami, felolvasom: ”2-es számú 
ellenőrzés: a Pinceszínház esetében a szabályszerűségi ellenőrzés a 2021. évi első három hónapját jelöli meg. 
Ekkor már nem volt és még nem volt Pinceszínház igazgató választva. Mi pont ennek a három hónapnak az indoka? 
Az 5. számúnál: a 7/2020-es önkormányzati határozattal lett módosítva a 2020. évi ellenőrzési terv, amelyből így 
kikerült az az ellenőrzés, melynek célja az lett volna, hogy a hivatali dolgozók rendelkeznek-e munkaköri 
leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e? 2020-ban elég nagy volt a fluktuáció a 2019-es választások után, 
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ez a körülmény indokolta volna azt, hogy a belső ellenőrzés az említett szabályszerűségi vizsgálatokat az év során 
lefolytassa az eredeti 2020-as tervnek megfelelően.” 6. számú ellenőrzés: itt nem olvasom fel szó szerint, mert 
nem szeretném megsérteni Jegyző Asszonyt. Kíváncsian várom azt, hogy mennyire jogszerű, szabályszerű a 
képviselő-testületi munka előkészítésének folyamata vagy épp a képviselő-testületi ülés vezetése. 9-10. számú 
ellenőrzés: ha az ellenőrzések tervezett időpontja jövő év negyedik negyedévére esik, akkor a vizsgálandó 
időszakot miért nem inkább a közvetlenül megelőző időszakban jelölik meg?  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A belső ellenőrzési tervet a belső ellenőr állítja össze a jogszabály alapján egy előzetes 
kockázatelemzés szerint, melyet a Hivatal vezetője hagy jóvá, és ez kerül benyújtásra a Képviselő-testületnek. 
Nem szeretném hosszasan azt ecsetelni, hogy milyen nehézségekbe ütköztem az elmúlt két év során. Nehéz belső 
ellenőrt találni. Egy belső ellenőrt kaptam, amikor átvettem a Hivatal vezetését és az a kolléganő az elmúlt két év 
során az idő nagyobb részében távol volt és egy külső belső ellenőr látja el a teljes Önkormányzat belső 
ellenőrzését, aki az elmúlt évben gyermeket várt és az év végén gyermeket szült, ezért vált szükségessé a 2020. 
évi belső ellenőrzési terv módosítása. Fontosnak tartotta a belső ellenőrzés is és én is az elmaradt ellenőrzések 
lefolytatását, ezért került felvételre az ellenőrzési tervbe például a munkaköri leírások ellenőrzése. Ebben a 
hónapban állt munkába egy új kolléganő, nagy reménységeket támasztunk irányába. Komoly gyakorlata van a 
belső ellenőrzés terén, ebben dolgozott az elmúlt több, mint 10 év során központi közigazgatási szervnél. 
Remélem, hogy tudunk javítást eszközölni az ellenőrzések mennyiségében és az ellenőrzések lefolytatásában is. 
Sajnálom, hogy nem vette senki észre: ebben az évben a vagyongazdálkodást tartottam fontosnak és annak az 
ellenőrzését, melyre komolyabb időkeretet is beszéltünk meg a belső ellenőrrel. Azt gondoltam, hogy a Képviselő-
testületnek és nekem is nagyon fontos ez. Az, hogy hogyan ütemez a belső ellenőr, abban viszonylagos 
szabadsága és függetlensége van. Ezekben nem változtattam. A munka ütemezését a belső ellenőr állapította 
meg, én helyben hagyom és ezt jónak találom. A Pinceszínházzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
nincsen jelentősége a vezetőségnek. Annak megállapítása, hogy rendelkezik-e az adott dokumentumokkal, az nem 
egy felelősség megállapítás, hanem egy következetes gyakorlata a belső ellenőrzésnek, hogy kikényszerítse a 
szervezetektől, hogy rendelkezzenek ezekkel a dokumentumokkal. Nem találom ezt helytelennek. Nyílván lehetett 
volna jobb ellenőrzési tervet előállítani, az új kolléganő átvette a már elkészített belső ellenőrzési tervet. Arra 
számítok, hogy az év során válik szükségessé ennek a módosítása, ami mindenképpen bekerül a Képviselő-
testület elé. 
 
Jancsó Andrea és Dr. Mátyás Ferenc képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
592/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 111/2021. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2022. évi éves ellenőrzési tervet. 
Határidő:2021. december 31. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(9 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  távol 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
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Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

79/2021., 79/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
        dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
 

Dr. Mátyás Ferenc és Árva Péter képviselők bejöttek az ülésterembe. 

 
Reiner Roland: Két módosító javaslat érkezett be párhuzamosan, ebből az egyik bizottsági ülésen volt egy kis 
kavarodás, ezért ezt tisztázzuk előre. Van a 79/2021-es előterjesztés és a 79/2/2021-es előterjesztés: az egyik a 
Hivatal, a másik dr. Mátyás Ferenc képviselő előterjesztése, ez két egymástól független, ugyanakkor mind a kettő 
a rendeletet módosító előterjesztésként érkezett be. A jegyző által benyújtott 79/2021-es előterjesztéshez érkezett 
egy 79/3/2021-es előterjesztés. Kérem, ezekről vitázzunk.  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja azt. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 
 
Reiner Roland: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnál a határidő módosításra 
vonatkozó módosító volt, ami törvényi kötelezettséget vezet át. 2020. január 1-től léptetett volna életbe egy új 
díjszabás, ezt kormányrendelet megtiltotta 2022. június 30-ig, egy ebből fakadó kötelezettségünknek teszünk 
eleget, ezt támogatta a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság. A Városgazdálkodási 
Bizottság elé dr. Mátyás Ferenc javaslata került.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tegnap tárgyalta a Városgazdálkodási Bizottság az előterjesztést és beérkezett hozzá egy 
módosítás, ami elfogadható volt, azt be is fogadtam. Újrafogalmaztuk kicsit a Hivatallal. Jelenleg az lenne a 
Képviselő-testület elé terjesztett és tárgyalandó szöveg, hogy „A vendéglátó üzletek nem eseti kitelepüléskor a 
vendéglátó egység területén az élő zene szolgáltatása, valamint hangosító berendezés használata kizárólag zárt 
nyílászárók mögött történhet.” Ezt majdnem egyhangúan támogatta a bizottság.  
 
Jancsó Andrea képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Ez a módosítás arról szól, hogy amennyiben a Képviselő-testület támogatja ezt a módosítást, 
mely a Ráday utcai vendéglátóegység hangos működésével kapcsolatban született, akkor a jövőben a nyári 
időszakban sem teraszengedéllyel rendelkező vendéglátó egység szolgáltathat, sem élő, sem gépi zenét, csak 
akkor, hogyha be vannak zárva az ajtók és az ablakok. Ez azt jelenti, hogy nyáron van 30 fok, bent szól a zene, 
akár élő, akár gépi zene és ezt senki más nem hallja, csak, akik a Ráday utcában a sokszor nagyon pici 
vendégfogadó területtel rendelkező egységekben bent ülnek. Sem a teraszon lévők, sem senki más nem hallja. Ez 
valószínűleg megegyezik a Momentum által szorgalmazott Ráday kultutca koncepciójának az újraélesztésével. A 
Ráday utcában nyitvatartási időn belül - természetesen nem éjszakai zenélésről vagy a határértéket meghaladó 
hajnali dorbézolásról, koncertekről beszélünk – ezentúl a zenét zárt ajtók és ablakok mögött lehet hallgatni. 
Egyébként a Ráday utcán síri csend lesz, erről szavazunk most.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Elég korán kezdjük így 10.15 órakor a személyeskedést Polgármester Asszony. Képviselőként 
nekünk azért az itt élőkre is figyelni kell. Személyeskedek egyet én is: Polgármester Asszony magasról tesz a 
Ráday utcán élő emberekre, én ezt el tudom fogadni, Ön ezt így gondolja. Egyébként ez nem csak a Ráday utcára 
vonatkozik, hanem ez kiterjed a Tompa utcára is, hogy legyen pontos a kép. Légkondícionálni lehet a helységeket. 
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Az, hogy gyászos hegedűszóval hallottam azt, ahogyan előadta Polgármester Asszony a monodrámát. Ez könnyen 
megoldható úgy, hogy működőképes legyen. Továbbra is van lehetőség az eseti kitelepülésekre. Abban az 
esetben, hogyha azt igényli a vendéglátó egység, akkor lehet zeneszolgáltatást, koncertet nyújtani. Bár épp nem 
figyel Polgármester Asszony, úgyhogy vissza is adom a szót, mert így nincsen értelme.  
 
Zombory Miklós: dr. Mátyás Ferenc javaslatához még annyit hozzátennék, hogy legyen időkorlát, illetve ne csak 
a Ráday utcába, hanem egész Ferencvárosban. Az hülyeség és nem tartom jónak, hogy este 18.00 órakor csak 
bent a nyílászárók becsukásával lehet zenét szolgáltatni. Egy időpontban meg kellene állapodnunk, amikortól 
kezdve már nem lehet, ebbe rugalmas vagyok. Az, hogy este 18.00 órakor ne lehessen zenét szolgáltatni a Ráday 
utcában, ezt nonszensznek tartom.  
 
Reiner Roland: Azt gondolom, hogy Képviselő Úr nyilvánvalóan találkozott olyan bejelentésekkel, ami mögött van 
valamilyen típusú probléma. Szerencsém van, mert a Tompa utcában nem csak azok jönnek a képviselőkhöz, 
akiknek problémájuk van, hanem azok is, akik félnek attól, hogy egy hangos kisebbség miatt ellehetetlenedik az 
utcaélet. Látszik, hogy ennek az éremnek két oldala van. A zajszabályozás nem tökéletes. Ezt már több alkalommal 
beszéltük, nem csak ilyen ügyben, hanem például építkezésnél, lőtéren. Sokszor tapasztaltuk, hogy az a zajmérési 
határérték, amit felsőbb szintű jogszabály megállapít, az nem feltétlenül életszerű, vagy nem fordítható le a 
mindennapi ember tapasztalatára. Ráadásul az, hogy egy hely megszerez egy ilyen engedélyt, az nem jelenti a 
folyamatos engedélyezést. Külön bonyolítja a helyzetet és más jogszabályt és más hatósági bevonást igényel, ha 
egy zeneszolgáltatás teraszon van vagy egy belső helyen. Látszik, hogy ez egy releváns probléma, de annál 
összetettebb kérdés, hogy egy ilyen bekezdéssel betiltsuk ennek egy formáját. Abba nem is megyek bele, hogy az 
élőzene melletti nem élőzenével mit kezdünk, vagy egy hangosított rendezvénnyel mit kezdünk, mert ezzel is 
szokott probléma lenni. Magam részéről a rendeletmódosítást ebben a formában nem fogom tudni támogatni, de 
az, hogy erről kezdjünk el beszélni és tegyük egymás mellé a zajrendeletünket, azt a tapasztalatot, ami a Hatósági 
Irodánál, Közterület-felügyeletnél felhalmozódott, ezt az irányt tudnám támogatni. 
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Az előző hozzászólásom módosításnak képzelem el, az este 22.00 órával 
egészíteném ki, és kérem, erről szavazzunk. Tehát este 22.00 óráig mehetne a zene, és ezután már csak bent.  
 
Reiner Roland: Jelenleg is 22.00 óra van a szabályozásban.  
 
Zombory Miklós: Akkor maradjon a 22.00 óra. 
 
Szilágyi Zsolt: Kiegészíteném dr. Mátyás Ferencet, mert a vezetés nem hallgatta meg, beszélgetett közben. 
Évente 15 alkalommal lehet eseti kérelmet kérni kinti zenélésre vagy bármilyen előadásra, amit szeretnének 
csinálni. A hangosító berendezésekre vonatkozóan is ugyanúgy szerepeltek a módosító javaslatba.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Annyiban módosítanám az előterjesztést még, hogy kizárólag este 20.00 óra után zárt 
nyílászáró legyen. Beépülne egy idő, de nem az este 22.00 óra, hanem az este 20.00 óra. 
 
Takács Máriusz: Az előterjesztés farvizén feljött a zajmérés: kb. másfél évvel ezelőtt, még a pandémia előtt 
beszélgettünk a városvezetéssel, hogy hitelesített mérés kell mindenféle megállapításhoz, de fogunk beszerezni 
zajmérésre alkalmas eszközt, mert meglehetősen sok ilyen problémánk van. Érdeklődöm, hogy ez megtörtént-e? 
Van-e valamilyen zajmérésre szolgáló eszközünk. 
 
Reiner Roland: Úgy tudom, hogy nem a mérőeszköznek, hanem a mérőnek kell hitelesítettnek lenni. Az a 
gyakorlat, hogy a mérő folyamatosan kapcsolatban áll egy igazságügyi zajszakértővel, aki ilyen esetekben el 
szokott járni.  
 
Dr. Sotkó Béla: Jelenleg úgy látjuk el ezeket a feladatokat, hogy eseti megállapodással, eseti ajánlatkérésekkel 
van egy zajszakértő, aki a helyi zajrendeletnél is közreműködött. Az egyik Ráday utcai vendéglátóegységben már 
meg is bíztuk egy zajméréssel. Nem csak egy vendéglátóegység, hanem akár több építkezéssel kapcsolatban is 
felmerülhet a gyanú, hogy a magasabb szintű jogszabály által megállapított határértékeket túllépik. Gondolkodunk 
hivatali szinten egy keretszerződés megkötésére egy ilyen szakértővel. Nem hitelesített mérőeszközünk van. Az 
önmagában kevés, mert az az ember, aki végzi, ilyen emberrel nem rendelkezünk. Ezt kell beszereznünk. 
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Árva Péter: Lesz ma napirenden a munkatervünk vitája, amit a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság 17 ponttal egészített ki. Az egyik az pont egy tájékoztató a zajjal kapcsolatos rendeletekről és a 
zajmérésről. Februárra vállalta Irodavezető Úr, hogy ezt elkészíti. Képviselőtársam céljával alapvetően egyetértek, 
de felelőtlennek tartom ezt a döntést úgy meghozni, hogy nem tekintjük végig az összes zajjal kapcsolatos 
kérdésünket. Azt javaslom, hogy várjuk meg a februárra ígért tájékoztatót. A tájékoztatót beszéljük át alaposan. A 
zaj átfogó anyag lesz, tekintettel az építési zajra, vendéglátóipari zajra, az egészet egy átfogó kontextusban 
tekintsük át. Ha ezt februárban megtárgyaljuk, és még utána gondolkodunk rajta, a nyári szezon előtt vissza tud 
kerülni hozzánk. Javaslom, hogy vegyük le az előterjesztést napirendről vagy az előterjesztő vonja vissza és egy 
későbbi időpontban tárgyaljuk meg. Nem szeretném leszavazni, de most nem vagyok meggyőződve, hogy ez a 
helyes irány. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az előterjesztésnek pont az lenne a lényege és azt hivatott kezelni, hogy nagyon sok esetben 
van decibeltúllépés ezeken a helyeken. Telnek a hetek, jön egy bejelentés, lesz egy helyszíni ellenőrzés, egy mérés 
és épp akkor vagy meghaladja vagy nem. Ha nem, akkor ez szépen húzódik, mert nem biztos, hogy amikor az 
ellenőrzés van, akkor ugyanúgy fogják püfölni a dobot, mint egy héttel korábban. A Ráday utcás mérésnél 
megállapította a vizsgálat a megengedett zaj túllépését. Ez az ott élők szempontjából nagyon sziszifuszi munka, 
hogy ennek a végére tudjanak járni és el tudják érni azt, hogy azon a zajszinten működjön, ami jó. Azt lehetett az 
elmúlt időszakban látni, hogy ezek az egységek nem partnerek abban, hogy olyan zajszinten tartsák a 
zeneszolgáltatást, ami nem zavarja az ott élőket. A zárt nyílászáró az, ami ezt kezelni tudná, vagy meg tudná 
oldani. Azzal biztosítani lehet azt, hogy azt a zajhatárértéket, amit nem lehetne átlépni, azt nem fogja átlépni. Az itt 
élők életét könnyítenénk meg. Ha azt lehetett volna látni az elmúlt egy évben, hogy a problémás 
vendéglátóegységek együttműködőek, vagy igyekeznének, legalább kísérletet tennének arra, hogy az élni, és élni 
hagyni elv mentén működjenek, akkor nem lett volna ez a szabályozás kezdeményezés. Ez nem így történt se 
idén, se a tavalyi évben. 
 
Árva Péter: Ha az a probléma, hogy átlépnek egy decibel határértéket, akkor nem az az egyszerű megoldás a 
helyes, hogy ne legyen zaj és legyen becsukva az ablak, hanem igenis tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy 
nem hivatalos zajmérés legyen a járőreink kezében, hogy egy gyors nem hivatalos mérést bármikor el tudjanak 
végezni. Legyen szerződésünk olyan akkreditált zajmérő céggel, amelyik akkreditált méréseket tud készíteni és 
viszonylag gyorsan a helyszínre tud jönni. Nem hiszek az olyan egyszerű megoldásokban, ami arról szól, hogy zaj 
van, ne legyen zaj. Ez kevés. Szeretném, ha szavaznánk arról, hogy vegyük le napirendről és jöjjön vissza elénk 
tavasszal egy átfogó kontextusban az összes zajt érintő zavarkeltéssel összefésülve egy átfogó rendszerben. 
 
Baranyi Krisztina: Láttam és bekérettem az elmúlt évek panaszait és az ellenőrzéseket. Minimális számú 
bejelentés érkezett, decibeltúllépés még annál is kevesebb. Ráadásul pandémia volt. Ebben az évben nyáron volt 
bármi a Ráday utcában, amikor az emberek végre kiültek a teraszokra és zenét hallgattak egy éves bezártság után. 
Azt kérem Irodavezető Urtól, hogy a bizottsági Elnök Úr által emlegetett beszámolóba tegyük bele a statisztikákat, 
hogy 3-4 évre visszamenőlegesen a Ráday utcán hány bejelentés, hány valódi jogszabálysértés történt, milyen 
szankciókkal, milyen ellenőrzések voltak. A Közterület-felügyelet ellenőrzési tervében is benne van ez a típusú 
ellenőrzés, ők rendszeresen jártak. Már láttam ezeket a statisztikákat, elhanyagolható mennyiség. Ezzel a 
betiltással mindenki más jogát vesszük el attól, hogy a Ráday utcát élvezni tudják.  
 
Takács Zoltán: Két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy nem az a probléma, hogy egyesek átlépnek 
bizonyos határértékeket, hanem, hogy bizonyos vendéglátóipari egységek folyamatosan, tartósan 
nagyságrendekkel túllépik a határértékeket. Budapesten a szabályozás szerint 55 decibel a megengedett 
legnagyobb hangerő. Ez egy rossz szabályozás. Mindannyian ültünk már autóban. Egy autóban 130 km/óránál 
nem megy a klíma, nem megy a rádió, a szélzaj és a kerekek suttogása ennél 10 decibellel több, ami azt jeleneti, 
hogy tízszer akkora a zaj. A decibel egy logaritmikus egység. Ha valaki autópályán közlekedés közben nem süketül 
meg, akkor úgy gondolom, hogy a 65 decibellel a mindennapokban se lenne baj. Itt az a baj, hogy sokszor 80-90 
decibeleket lehet mérni különböző vendéglátóipari egységek közelében. A 20.00 óra egy élhető kompromisszum, 
mind a vendéglátóipari egységek számára, mind az ott lakóknak. Attól függetlenül biztosan lesznek olyan 
vendéglátóipari egységek, akik 20.00 óra előtt is túl hangosan lesznek. Ha a mostani javaslatot elfogadjuk, ettől 
függetlenül ezekkel a vendéglátóipari egységekkel kell valamit kezdeni, mert csak akkor lesz jó minden itt lakónak 
és vendéglátóipari egység, hogyha 20.00 óra előtt és 20.00 óra után is betartják a szabályokat. 
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Takács Krisztián: Csatlakozok az előttem szólóhoz. Területileg engem kevésbé érint ez az előterjesztés, mint dr. 
Mátyás Ferencet. Viszont hozzám is érkezett számos bejelentés a lakosságtól az utóbbi egy évben is a zajos és 
problémás vendéglátóhelyeket illetően. Ez egy élhető kompromisszum a lakosság és a vendéglátóhelyek között. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosítást és az előterjesztést. 
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakoznék képviselőtársaimhoz: nem tudom a városvezetéshez miért nem jutott el, de a 
tegnapi bizottsági ülésen is jeleztük többen is, hogy a Tompa utcában és a Ráday utcában is voltak lakossági 
panaszok és aláírásgyűjtés is folyik épp a Tompa utcában emiatt több társasházban. Nem egy házról, nem egy 
személyről beszélünk, hanem sok ember problémája ez. A bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy nem az 
ellehetetlenítésről van szó, hanem arról, hogy van egy szabályozásunk, amit a vendéglátóhelyek nagy százaléka 
betart és figyelembe veszi az ilyen irányú kéréseit a társasházakban lakóknak, és valaki nem hajlandó ezt 
tudomásul venni. Az ott élők zajszennyezése megemelkedik és azokat a szabályozásokat, amiket mi közösségi 
együttéléssel vagy vendéglátóhelyekkel kapcsolatosan hoztunk, ezeket nem tartják be. Ez az egyik olyan 
lehetőség, amikor azokat a vendéglátóhelyeket, akik renitensen viselkednek huzamosabb ideje, valamilyen szinten 
szabályozni tudjuk ezzel a javaslattal. Mi természetesen a módosító javaslatot támogatni fogjuk.  
 
Reiner Roland: A legutóbbi három hozzászólás tartalmilag ugyanazt mondta, hogy van kisszámú problémás, 
nagyszámú jól működő. Lehet szankcionálni azokat, akik nem tartják be a szabályokat. A szabály mindenkit 
szankcionál, nem tesz különbséget aközött a hely között, aki eddig rendesen működött, és aki nem működött 
rendesen. Legalábbis az én felfogásom szerint. 
 
Árva Péter (ÜGYREND): Pont ugyanazt szerettem volna elmondani, mint Alpolgármester Úr. Volt három érvelés, 
ami azt mondta, hogy ezt ne támogassuk, hiszen máshol, egy más szabály be nem tartása miatt van a probléma. 
Emiatt hozunk egy kicsit más, kicsit hasonló jogszabályt mindenkire. Fentiek alapján kérem, hogy vegyük le ezt 
napirendről azzal a kéréssel, hogy az elkészített tájékoztató anyag ismeretében átfogó rendszerben vizsgálva, nem 
egy ponton belenyúlva a szabályozásba, átfogó módon kezelhessük ezt a problémát. Lelkiismeretem szerint ezt le 
fogom szavazni, amivel nem azt akarom kifejezni, hogy ez nem probléma, ez igenis egy probléma. Ez egy 
probléma, foglalkozzunk vele, de ne így, ezért kérem, szavazzák meg a napirendről történő levételt.  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a napirendi pont levételéről. 
 
593/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2/2021. sz. 
– ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című - 
előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  nem 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  nem  
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Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  nem 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Az ügyrendi javaslat napirendről történő levétel volt és az egyszerű többséget igényel. 
Remélhetőleg Képviselő Úr visszahozza, mert azt mindenki elmondta, hogy a problémát látja, érzi. A napirendnek 
nincsen vége, az eredeti javaslatról, a díjtétel módosításáról fogunk szavazni.  
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): Levettük az előterjesztést napirendről, aminek a Jegyző Asszony előterjesztése is 
része volt. Az egész előterjesztést levettük napirendről. Ez egy darab előterjesztés. Cáfoljon meg Jegyző Asszony 
nyugodtan, ha tévedek, de én így értem a jelenlegi helyzetet.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Egy napirenden belül szerepelt két előterjesztés, nem vontuk össze a két előterjesztést, 
mert két különböző irányból közelítettünk meg egy kérdést. Számunkra a jogszabálynak történő megfelelés volt az 
előterjesztésünk célja és később érkezett egy másik előterjesztés. A napirendi ponton belül a 79/2/2021. számú 
előterjesztésről döntött a Képviselő-testület az előzőekben. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Átdobnám a labdát és felkérem a városvezetést, hogy állítson össze a probléma alapján egy 
megoldást februárra ebből. Februárra erre a kérdésre legyen egy megoldás.  
 
Szilágyi Zsolt: Van egy nagy különbség. Azt mondjuk, hogy bizonyos helyeket is büntetünk. Azokat nem büntetjük, 
akik nem használnak kihangosítót és élőzenét. Ez azokra vonatkozik, akik ezeket használják. Nem lehet azt 
mondani, hogy 100%-ban büntetünk, amikor a vendéglátóhelyek 10%-a használ ilyet. 

 
Reiner Roland: A 79/3/2021-es előterjesztésről fogunk szavazni, ami egy paragrafusról szól, ami azt jelenti, hogy 
nem lép hatályba a közterület használatról szóló rendeletben az az új díjtétel, amiről nyáron döntött a Képviselő-
testület, mert a kormányrendelet miatt új díjtételt nem vezethetünk be. Kérem, szavazzunk a 79/3/2021. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
594/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ….../2021. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
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Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 79/3/2021. számú előterjesztés alapján. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 4 tartózkodás 
mellett megalkotja 39/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 

96/2021., 96/2-3/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Reiner Roland: Két módosító is érkezett az indítványhoz, a 96/2/2021. számú dr. Mátyás Ferenc módosító 
indítványa és a 96/3/2021. számú pedig Baranyi Krisztina módosító javaslata. Az első módosító javaslat az az 
eredeti határozati javaslatban szereplő 50-55.000 forintos döntési pontok helyett az 55-60.000 forintot 
indítványozza. Polgármester Asszony az 56.000 forintos illetményalap összegét javasolta.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Ezekről a módosítókról ugyan most beszélünk, de ezek nincsenek előttünk 
jelenleg. Nem minden szövegre emlékszem fejből azonnal.  
 
Reiner Roland: Kiosztjuk a módosító javaslatokat.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Nekem tegnap volt egy előterjesztés kiegészítés kérésem. Kértem a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságon, gondolom, nem emlékszik rá Alpolgármester Úr, kértem, hogy mára készüljön egy 
anyag, amiből kiderül, hogy ez pontosan mekkora költségvetési vonzattal jár a kerületnek. Tehát lássuk azt, hogyha 
megadjuk az 55.000 forintot, az mennyi plusz költséget jelent a következő évben. Ha megadjuk az 56.000 forintot 
vagy a 60.000 forintot, hogy ennek tudatában tudjanak dönteni a képviselők. Nem látom ezt az előterjesztés 
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kiegészítést. Ígéretet tett Alpolgármester Úr arra, hogy ez mára el fog készülni. Csak azért jelzem, hogyha szünetet 
rendel el, akkor ezt is kapjuk meg.  
 
Reiner Roland: Megmondom őszintén, ezt nem úgy értettem, mint egy olyan kérés, hogy ez legyen egy előkészített 
anyag. Számomra ez nem volt egyértelmű, elnézést kérek, hogyha Ön ezt így értette. Jeleztem, hogy a számokat 
fogom tudni mondani, de az, hogy ez formálisan kerüljön kiosztásra, ez nem volt világos, hogy ez lett volna 
Képviselő Asszony kérése. 5perc technikai szünet következik, amíg kiosztásra kerülnek a módosító indítványok. 
 
SZÜNET 
 
Takács Máriusz: Kállay Gáborné kért meg arra, hogy, mint a bizottság helyettese a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság nevében jelezzem, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, támogatásra javasolja a 60.000 
forintot. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta előterjesztést és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek a 60.000 forintos illetményalappal. Nem tudom, hogy miért kellett ezt az előterjesztést külön 
napirendre venni, hiszen, hogyha valamelyik bizottságnak, akkor a pénzügyi bizottságoknak fontos lett volna 
mindenképpen tárgyalni ezt az előterjesztést. Ferenczy Lászlónénak volt egy jó kérdése a statisztikai létszámokat 
illetően, amire kaptunk egy bő és kielégítő választ Irodavezető Asszonytól. Szeretném újra megkérni, hogy ezt 
mondja el, hogy ezeket a számokat a képviselők is megismerhessék.  
 
Reiner Roland: Torzsa Sándor kérdezte, hogy milyen költségvetési kiadásai vannak az emelésnek. Ha a jövő 
évben, a jelenlegi 50.000 forintos alappal és a rendeletben szereplő kiegészítésekkel lennének, már ez is jelentene 
valamennyi emelést, hiszen az előző évhez képest a garantált bérminimum növekedése ha nem is sok, de néhány 
esetben számít. Azokat a számokat fogom elmondani, hogy ahhoz képest, ha 50.000 forint marad az illetményalap, 
az ahhoz képesti növekmények milyen költségvetési vonzattal járnak. Az 55.000 forintra emelt illetményalap 182 
millió forintos plusz kiadást jelent, az 56.000 forintra emelt kb. 219 millió forint plusz kiadás, a 60.000 forintra emelt 
346 millió forintos plusz kiadást jelent. Ezek a plusz kiadások kizárólag a Hivatal dolgozóira vonatkoznak. Az 
Önkormányzat nagyon sok embert foglalkoztat a Hivatalon kívül is. Az ő megnövekedett bérigényük számítása 
folyamatban van, az biztos, hogy az ennél nagyobb összeget fog jelenteni a költségvetésnek jövő évre, hiszen több 
intézményben még ennél is több munkavállalónk van.  
 
Torzsa Sándor: Köszönöm az előterjesztőknek a munkát. Ezekből az anyagokból, főként dr. Mátyás Ferenc 
anyagában kaptunk egy budapesti körképet, hogy hogyan állunk a ranglistán, talán versenyben, amiben a 
munkavállalók is részt vesznek. Láthatjuk, hogy a IX. kerületi fizetés sajnos nem a kerületek élkategóriájába 
tartoznak. Személy szerint büszkeséggel tölt el, hogy egyetlenegy olyan önkormányzat van Magyarországon, ahol 
a pártom az MSZP adja a polgármestert és a képviselő-testületi többséget is. Ebben a ranglistában is az első 
helyen áll a XIII. kerület a 64.000 forintos illetményalappal. Ha megadjuk a 60.000 forintot, akkor sem érjük el az 
MSZP-és vezetésű kerület teljesítményét. Azt érdemes végiggondolni, hogy miért van az, hogy a XIII. kerület a 
legtöbb budapesti statisztikában az első helyen van vagy az élmezőnyben, de soha nem a sereghajtók között. 
Talán lehet azért, mert megfizetik és megbecsülik a munkavállalóikat, így tudnak kérni, teljesíteni. Az ott dolgozók 
munka közben nem az otthoni problémákon gondolkodnak, hogy hogyan lesz megoldva a rezsi, az étkezés, hanem 
normálisan tudnak a munkájukra koncentrálni. Ha megnézzük a KSH statisztikai adatait, akkor 2020-ban az infláció 
3,3% volt, idén pedig 6,5 %. Ennek a kettőnek a százalékpontos összeg 9,8%. Ha a 60.000 forintot szavazzuk 
meg, akkor nem fizetést emelünk, hanem nominálisan tartjuk meg a fizetések értékét. Nem a fogyasztói kosárra 
nézett inflációt néztük, ahol az élelmiszerárak emelkedése 7% volt tavaly, idén 10%, hanem csak az általános 
inflációt, amiben benne vannak a luxus nyaralások, a különböző drága elektronikai cikkek és benne van az 
élelmiszer is.  
 
Gyurákovics Andrea: Tegnap a bizottsági ülésen is említettük már, de ott nem minden képviselő vett részt, ahol 
szóba került a módosító javaslat és az eredeti előterjesztés is, ahol megkérdeztem, hogy volt-e erről képviselő-
testületi határozat. Arra emlékeztem, hogy 2021. évre már volt 55.000 forintra emelés. Alpolgármester Úr elmondta, 
hogy 2020. novemberi képviselő-testületi ülésre jött volna be, de akkor a veszélyhelyzet miatt ez elmaradt és nem 
született határozat. Több napirendben egyszemélyben született döntés a pandémia ideje alatt, lehet, hogy ezt a 
döntést is meg kellett volna hozni és nem ülnénk most itt és nem vitatkoznánk a módosítók módosítójáról, hanem 
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egy sima előterjesztés lenne előttünk, ahol az emelés mellett dönthetnénk. A frakciónk dr. Mátyás Ferenc 60.000 
forintos indítványával ért egyet, mert a Fidesz frakciónak is ez lett volna a képviselő-testületi ülésre a szóbeli 
módosító javaslata. A 60.000 forintra való illetményemeléssel értünk egyet. 
 
Reiner Roland: Képviselő Asszony a válaszom másik felét nem mondta el, ami arról szólt, hogy a novemberi 
elmaradt képviselő-testületi ülés és a költségvetés között történt még egy-két dolog, például hogy a Kormány 
megtiltotta azt, hogy adót emeljen egy kerület, ami Alkotmányban biztosított joga, így a 2016 óta változatlan 
építmény- és telekadó a helyén maradt. Megtiltotta a díjemelést, a közterület-használatot a nagy vállalkozók 
jelenleg is a 2011-es árakon tudják igénybe venni. A Kormány elvonta a kkv-ék esetén az iparűzési adó felét, ami 
önmagában 500-600 millió forint kiesést jelentett, csak, hogy teljes legyen a kép.  
 
Baranyi Krisztina: Még kiegészíteném Alpolgármester Urat: 2020-ben egy törvénnyel vette el a jogunkat attól, 
hogy a kiemelt beruházásoknál közterület-használati díjat szedjünk, ami önmagában egy évben 1,5 milliárd forinttal 
csökkentette az Önkormányzat bevételét, még 3-4 évig így is marad. Minden bevételünk jelentősen csökken, 
esetleg stagnál. A kiadásainkra pedig az Önkormányzat költségvetésének biztonsága és egyensúlya miatt nagyon 
kiemelten kellene figyelnünk.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Úgy gondolom, hogy a kerületi munka versenyképességét mindenképpen növelni kell. 
Jelenleg az utolsó helyen állunk a 23 pesti kerületből holtversenyben. Gyakorlatilag el lehet azt mondani, hogyha 
valaki a Hivatalból felkel, és bárhova elmegy egy másik kerülethez dolgozni egy hivatalhoz, akkor jó eséllyel több 
pénzt fog keresni. Ahhoz, hogy jó, hozzáértő és szakképzett munkaerő legyen az Önkormányzatban, azt jelentősen 
nehezíti. A versenyképességet mindenképpen növelni kell. Ezt pedig munkavállalók motiválása és megbecsülése 
útján lehet elérni. Ezek közül van olyan, ami könnyebben és van olyan, ami nehezebben megváltoztatható. A 
teljesítmény ösztönzésére nem a remek munkahelyi légkör az, ami ösztönözni fogja a munkavállalókat arra, hogy 
odategyék magukat. Úgy is, hogy mi nem járunk be mindennap, azért látszik, hogy az rettenetes. A másik, amivel 
megbecsülni és motiválni tudjuk a kollégákat, az a pénz. Pénzből élünk. Jó az, hogy van egy közszolgálati érzés 
az emberekben, de a nap végén be kell fizetni a számlát és enni adni a családnak. Mindenképpen szükséges a 
béremelés. Ha béremelésben gondolkodunk, azt érdemes azon a színvonalon megtenni, hogy azzal az itteni 
keresetet budapesti szinten a felső egyharmadba helyezzük. Ez elejét tudja venni annak, hogy a jó kollégák egy 
idő után bedobják a törölközőt és elmenjenek máshová dolgozni. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Hosszú 
időn át kerestünk, mire Jegyző Asszony el tudott jönni hozzánk, vagy a Főkertész Asszony, Főépítész Asszony, 
ezek nem voltak egyszerű körök. Nem egy szexi dolog, hogyha azt mondjuk, hogy gyere hozzánk dolgozni, nagyon 
jó lesz, mert gyakorlatilag alig fogsz keresni valamit, de legyél elhivatott és gyere dolgozz Ferencvárosban, mert 
az jó. Ha olyan bért adunk, az ide fogja hozni az embereket és akkor lesz egy még jobb szakértői gárdánk, ami 
mozgásteret enged Jegyző Asszonynak is, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának.  
 
Szilágyi Zsolt: Úgy tudom, hogy Csepeltől is elvonta a Kormány a pénzeket, mégis sikerül most 65.000 forintra 
emelni. Megelőzik egy kicsit a XIII. kerületet. Támogatom a 60.000 forintot. Bele kell gondolni abba, hogy jelenleg 
egy adminisztrátor ugyanannyit kap, mintha idejönne egy jogász. Polgármester Asszony egy időben panaszkodott, 
hogy nincsen elég ember a kerületben, akinek megfelelő képzettsége legyen, dolgozzon normálisan. Nem az van, 
hogy egy irodában öt ember helyett dolgozik kettő, mert ennyi pénzért nem lehet senkit felvenni. Ha elmegy 
bármelyik közértbe feltöltőnek, ennek a kétszeresét, háromszorosát megkeresi bárki. Ezért kellene folyamatosan 
emelni. Az a fura, hogy annak idején, amikor elindult az emelés a 38.500 forintról, akkor nem volt ekkora vita belőle. 
Pedig akkor ellenzékbe voltunk. Akkor nem volt probléma. 20-22 milliárd forint lesz valószínűleg megint a 
költségvetésünk, azért abba bele kell ennek férnie. Kicsit gondolkodni kell, hogy máshonnan kell elvenni és ide 
tenni, hogy megbecsüljük az embereket, hogy itt maradjanak. Mit csinálunk akkor, hogyha nem lesznek 
hivatalnokok? A hivatalnokok dolgoznak alánk. Bármilyen bizottsági ülés van, megkérdezzük a dolgokat tőlük, mert 
sokan nem tudják maguktól. Ha nem lenne Hivatal, nem dolgozna alánk, nem készítené el az előterjesztéseket, 
nem járnának utána dolgoknak, akkor a képviselők és a Polgármester Asszony mit kezdene magába? Nem sokat. 
Azokat az embereket, akik segítik a munkánkat, azokat meg kell becsülni. 
 
Takács Krisztián: Elnézést, hogyha félreérthető voltam a tegnap bizottsági ülésen felmerült kérdés, az a hivatali 
létszámot érintette. A statisztikai létszám az, ami megmutatja, hogy valójában mennyien dolgoznak a Hivatalban. 
Erre a kérdésre szeretnék majd választ kapni. Felmerült az, hogy reálbéremelés. Ahogyan már Torzsa Sándor is 
említette az inflációt, nemrég kaptunk egy hírt, hogy az MNB újabb kamatemeléssel válaszolt az infláció 
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elharapódzására. 14 éves csúcson van az infláció jelenleg Magyarországon. Ne érintsük, hogy ez milyen 
gazdaságpolitika következménye. Ha valóban úgy gondoljuk, hogy szeretnénk megbecsülni a hivatali dolgozókat 
és nem csak arról van szó, hogy a bérük leköveti az inflációt és a nap végén nem fognak tudni többet venni abból 
a bérből, amit kapnak, hiába magasabb maga a szám, akkor a 60.000 forintos illetményalap a megfelelő erre.  
 
Reiner Roland: Abban nincsen vita, hogy emelni kell. Az emelés mértéke az, ami kérdés. Szilágyi Zsolt fontos 
dolgot mondott: itt arról van szó, hogy van egy kormányzatilag megállapított 38.500 forint, ami 2008 óta változatlan. 
14 éve a Kormány nem emelt, az önkormányzatokra tolja azt a felelősséget, hogy kipótolja azt az összeget, ami 
működőképessé teszi az önkormányzatokat. Nem tudom, hogy a képviselők mennyire tudják, a központi 
költségvetés a mi működési kiadásainknak nagyjából olyan 10%-ához járul hozzá. Az előző évhez képest az az 
illetményalap, amit megállapít egy köztisztviselő után, ha jól emlékszem 40.000 forinttal nőtt éves szinten. A 
Polgármesteri Hivatal létszámához képest a kormányzati számítás nagyjából a 40%-nál állapítja meg. Azt gondolja, 
hogy a Hivatal 106,5 fővel kellene, hogy tudjon működni. Ez az állami normatíva szerinti megállapítás.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem tartom életszerűnek, hogy csak akkor tudunk illetményalap emelésről beszélni, hogyha 
a másik oldalon adót emelünk. Az I-IX. havi teljesítésben ott van benne, a bevétel-kiadási számok, ahol az eddig 
kifizetett és bejövő tételekről beszélünk. Akárhonnan nézzük, ott plusz 7 milliárd forint van jelen pillanatban. Nem 
tudom, hogy az elkövetkezendő három hónapban mi fog még kifizetésre kerülni, ami esetleg ezt a mérleget a 
negatív irányba mozdítaná. A kiemelt állami beruházásoknál, ami egy másik vesszőparipája Baranyi Krisztinának, 
hogy nem tudunk közterület-használati díjat kérni, azt ne felejtsük el, hogy ez a dolog onnan indult, hogy a leégett 
Ráday Kollégium helyreállításánál volt egy ilyen kérés, hogy ne kérjünk közterület-használati díjat, hiszen nem egy 
felújításról, beruházásról beszélünk, hanem egy leégett épület helyreállításáról. Az, hogy melyik kerület mennyi 
pénzt kap a Kormánytól, és, hogy ezzel mi milyen rosszul jártunk, nem tartom valószínűnek ezt, a kormányzati 
beruházásokat a kerületben elnézve, hogy mi nagyon rosszul járunk. A FESZ rendelő bővítéséről beszélünk, ami 
kormányzati beruházás. Ott vannak a Koppány utcánál a házfelújítások. Sok mindent fel lehet sorolni, amit a kerület 
kapni fog a Kormánytól. Forintosítva ezek is igen magas összegek.  
 
Reiner Roland: A Vasúti Dunai híd kapcsán utasítottuk el a közterület foglalást, hogy azt ingyenes adjuk át, és ezt 
követően döntött úgy a Kormány, hogy nem lehet ilyen díjakat szedni. Az indoklásban azt használták, amit Ön 
mondott. Az csak egy indok volt, ami jól mutatja, hogy csak hónapokkal később hozták meg azt a rendeletet, ami 
alapján egyáltalán kiemelt kormányzati beruházás lett az az építkezés. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szemben ott a sok jóval. Fudan. Zárójelben itt hagynám ezt a gondolatot. Visszatérve a korábbi 
gondolatomra: Főépítész Asszony is biztosan örülne, ha lenne még olyan ember, akit ide tudna hozni és nem a 
fülén venné a levegőt, vagy a Vagyoniroda. Sokkal több mindent lehet elérni, sokkal hatékonyabban. Sőt egy jó 
hír. Ha van elég szakértő ember, akkor lehet, hogy nem ilyen vicek-vacak minőségben jönnének be a rendeleteim, 
amikkel tépázom a Képviselő-testület idegrendszerét.  
 
Mezey István: Egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, mert látszik, hogy ez is politikai alapú vitává kezd 
válni. Jegyző Asszony tesz egy javaslatot az illetményalap növelésére, aztán elindul egy politikai verseny, hogy 
melyik politikai párt tud nagyobb számot mondani, ez már innentől kezdve politika. Ugyanakkor szeretném jelezni, 
hogy a hivatali fluktuáció, a leterheltség az sok szempontból nem biztos, hogy annak a következménye, hogy 
alacsony az illetményalap. Ennek szerintem elsősorban az az oka, hogy meglehetősen kaotikus a 
városvezetésünk, a Képviselő-testület tagjai rendszeresen olyan plusz munkákat okoznak a Hivatalban, aminek az 
elvégzése egy idő után már nem anyagilag, hanem emberileg szipolyozza ki az itt dolgozókat, és ezért mennek el 
elsősorban. Attól, hogy most megemeljük az illetményalapot, attól ezen feltételek nem változnak. A hivatali 
dolgozókra nézek és azt gondolom, hogy ők lehet ebben inkább vennék a változást, mint az illetményalapban. Az 
pedig elgondolkodtató, hogy a Hivatal vezetője, aki az ő munkáltatójuk, az teszi a legkisebb javaslatot az 
illetményalap növekedésre. 
 
Szilágyi Zsolt: A Kabinet dolgozói is a bértábla szerint dolgoznak? Mindannyian?  
 
Reiner Roland: Igen. 
 
Szilágyi Zsolt: Mindenki? Igen mindenki, akkor elhangzott jegyzőkönyvben. 
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Reiner Roland: Akik köztisztviselők, azok a köztisztviselői bértábla szerint vannak – ez a jegyzői pontos 
megfogalmazás. 
 
Torzsa Sándor: Ritkán szoktam olyat csinálni, hogy nem konkrétan a napirendhez szólok, csak elhangzott egy 
állítás Gyurákovics Andrea részéről, ami kicsit engem meglepett és szeretném ennek a valóságát megkérdezni. 
Azt mondta, hogy a Koppány utca 3-ban már elkezdődhettek a munkálatok, ha jól értettem, ahogyan az 
Egészségügyi Rendelőnél is. Nem láttam ennek nyomát a képviselő-testületi üléseken a Koppány utca 3-ban 
történt kormányzati megállapításról, hogy ez bekerült volna a költségvetésünkbe. Van ennek bármiféle nyoma a 
kormányzati ígérgetésen kívül? Van erről esetleg már szerződés? Vagy Gyurákovics Andrea tudott többet, mint 
mi? Azért érdekel ez engem, mert mi várjuk azt, hogy a Koppány utca 3-ből végre költözhessenek az emberek, de 
én nem tudok arról, hogy már lenne kormányzati megállapodás, aláírt szerződése az Önkormányzatnak, ami 
alapján akár már elkezdődhetne a kiköltöztetés vagy a beruházás. 
 
Gyurákovics Andrea: Kicsit messze ülünk egymástól, úgyhogy valószínűleg nem ment el addig a hangom. Nem 
mondtam konkrét házszámot. Példaként említettem a Koppány utcát, de említhettem volna a Földváry utcát is, 
hiszen van a Földváry-terv, van a FESZ rendelő beruházás. Ezeket nem én mondtam, ezeket Baranyi Krisztina 
mondta, hogy ezek a beruházások már el fognak indulni, hiszen erről láttunk beszámolókat. Ez alapján mondtam, 
amit mondtam. Facebook videóban láttuk ezeket, hogy a tárgyalások hol tartanak, Fürjes Balázs 
kormánymegbízottal láttuk Baranyi Krisztinát, hogy voltak együtt valahol, valamilyen háznál, hogy hol tart, mi a 
helyzet. Ezeket az információkat én innen vettem.  
 
Baranyi Krisztina: 2019 novemberében született meg az az önkormányzati döntés, melynek alapján a 
kormányhatározat született az Atlétikai Stadionnal kapcsolatos alkuról és megállapodásról, aminek a végrehajtása 
rendben halad. Mint tudjuk, a FESZ rendelő helyén már bontják a régi rendelő épületet, közbeszerzés rendben 
van, az építkezés nemsokára kezdődik. Lezajlott a különböző berendezések, CT gépek, mammográfiai készülékek 
beszerzése. Az elmúlt fél évben a Földváry tömbrehabilitációjának a gyakorlati, gyorsan megvalósítható lépéseiről 
egyeztettünk. Ez most már a finisbe fordul. Reményeim szerint nemsokára a végleges megállapodásról is be tudok 
majd számolni. 
 
Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Szeretném újfent megkérdezni a hivatali statisztikai létszám adatokat. 
 
Romhányi Ildikó: 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámot tudom mondani, mindig december 31-én a 
zárszámadási rendeletünkben is megtalálható. A Polgármesteri Hivatal esetében az engedélyezett létszám 2020-
ban 235 fő volt, ebből a statisztikai állományi létszám 194 fő volt. A Közterület-felügyelet tavalyi évi engedélyezett 
létszáma 88 fő volt, statisztikai állományi létszáma 46 fő volt. Az intézmények vonatkozósában, ami az óvodák, a 
bölcsőde, FESZGYI, FIÜK, Pinceszínház, Ferencvárosi Művelődési Központ is beletartozik, összességében 710 
fő volt náluk az engedélyezett létszám és a statisztikai állományi létszámuk 2020. év végén 678 főre számolódott 
ki. 
Árva Péter: Volt szó a Koppány utcáról. Kicsit furcsállom és szeretném kifejezni ezt. Két éve folyik egy olyan 
munka, amiről se Képviselő-testület, se a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság nem kapott 
semmiféle tájékoztatót. Szerintem ez így nincsen jól. A Fidesz frakció vezetője jól követi a részleteket. Polgármester 
Asszony, szeretnénk kapni erről tájékoztatást, hogy mi történik ebben a témakörben, mert pont két éve volt a 
megállapodás, és azóta sehol nem hangzott el egy szó sem a hat épületről. 
 
Reiner Roland: Szavazás következik. A két módosító javaslat közül az 56.000 forintosat Jegyző Asszony 
befogadta, de ehhez képest van egy másik indítvány, amit dr. Mátyás Ferenc nyújtott be, erről szavazni fogunk. 
Képviselő Úr módosítója szerint az „A” döntési pont 55.000 forint, a „B” döntési pontot 60.000 forintban állapítja 
meg. Az eredeti javaslatban is „A” és „B” javaslat volt. Úgy értelmeztem, hogy mind a kettőt megemeli és ezt 
követően fogunk dönteni a megemelt összegről. De akkor adja be Képviselő Úr módosítóként, hogy csak a „B”-t 
emeli meg 60.000 forintra.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Legyen úgy, hogy csak „B”- t módosítom. 
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Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 96/2/2021. számú előterjesztés módosító javaslatáról, mely szerint a 
köztisztviselők illetményalapja a 2022. évben 60.000 Ft-ban kerül megállapításra. 
 
595/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a 96/2021. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, a köztisztviselők illetményalapját a 2022. évben 60.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 96/2021., 96/2/2021. számú előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
596/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak 
és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
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Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 96/2021., 96/2/2021 számú előterjesztések alapján 
a „B” opció 60.000 forint vonatkozásában. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, egyhangú 
szavazat mellett megalkotja 40/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
6./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban 
történő hatálybalépéséről 

112/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: A rendeletmódosítás oka, a ma már többször emlegetett adó és díjemelési tilalom, mely 2020 
decemberében megtiltotta a 2021-es adóévre, 2021 novemberében pedig megtiltotta a 2022-es adóévre. Tehát 
nem tudunk emelni az építmény- és telekadón. Ott kell maradnia, ahol 2016-ban legutoljára a Fidesz vezető 
Önkormányzat megemelte. 
 
Gyurákovics Andrea: Ahogyan a bizottsági ülésen jeleztem, itt is jelezni szeretném, hogy az életbeléptetést 
elhalasztjuk egy évvel, tehát 2023. január 1-től lépne életbe az adóemelés, ezt a Fidesz frakció nem fogja 
támogatni.  
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta előterjesztést és javasolja elfogadásra azt.  
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Torzsa Sándor: Önkormányzat vagyunk és az önkormányzatoknak van Alkotmányban garantált jogai, például az 
önrendelkezéshez való jog. Ennek az egyik alappillére az önkormányzatok finanszírozásában az, hogy vethetünk 
ki adókat. Saját magunk dönthetünk az adó mértékéről, és arról, hogy milyen típusú adókat vezessünk be, nyílván 
törvényi keretek között szabályozva. Ez a kormányhatározat, amiben megtiltja számunkra az adóemelést, ez az 
alkotmányos jogunkat, mint Önkormányzat nagyban sérti. Szeretném megkérni a városvezetést, hogy vizsgálják 
meg annak a lehetőségét, hogy Alkotmánybírósághoz forduljon az Önkormányzatunk, mert tarthatatlan helyzet az, 
hogy van egy olyan joga, sőt kötelessége az Önkormányzatnak, hogy adókat szedjen be. Ez alapján tőlünk adóerő 
indexet számítanak, és emiatt vagyunk adóztatva. Közben a valóságban pedig nem emelhetünk adókat. Ez egy 
tarthatatlan helyzet. Közben feladat ellátási kötelezettségünk is van. Kérem a városvezetést, hogy vizsgáljuk meg 
azt a lehetőséget, hogy Alkotmánybírósághoz fordulunk, mert egy Önkormányzatnak joga az, hogy megállapítsa a 
saját adóit és ebben korlátozva vagyunk.  
 
Reiner Roland: Torzsa Sándor már bizottsági ülésen elmondta ezt a javaslatát: 2020-as döntés után elindult egy 
ilyen folyamat és 2021 nyarán úgy határozott az Alkotmánybíróság, hogy ebben nincsen hatásköre. 
 
Takács Máriusz: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is tárgyalta előterjesztést és javasolja elfogadásra azt.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 112/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
597/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 3 nem) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
  
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról a 112/2021. számú előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 2 tartózkodás, 
2 nem szavazat mellett megalkotja a 41/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről. 

 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

113/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, illetve a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a napirendi pontot. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a napirendi 
pontot. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek a napirendi pontot. Volt egy módosító javaslat, amit az előterjesztő ismertet majd. 
 
Kállay Gáborné képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
napirendi pontot. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a napirendi pontot. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A bizottsági ülések során, számomra szomorú volt az, hogy úgy láttam az előterjesztést egy 
becsípődés miatt a kulcsegyesület polgármester által delegált tagjai egytől egyik kivétel nélkül leszavazták, 
letartózkodták. Bent voltam ezeken a bizottsági üléseken, nem tudom, hogy a kollektív tudat jutott-e ide vagy ez 
volt a polgármesteri utasítás, hogy ezt az előterjesztést le kell szavazni. Láttam azt, hogy a becsípődés a 
sajtóreferens környékén volt. Cserép Zoltán felszólalt azzal kapcsolatban, hogy a közérthetőségi összefoglalók 
elkészítésével a sajtóreferens van megbízva. Sok mindent tartalmazott ez a rendelet, ez volt az egyetlen 
becsípődési pont. Megértem. Védjük a sajtóreferensünket, nehogy plusz feladatot kelljen neki véletlen ellátnia. Meg 
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is kérdőjelezte, hogy ért-e hozzá, felfogja vagy megtudja-e írni, érti-e a jogszabályt. Azt a jogszabályt, amit a kerületi 
lakosoktól elvárunk, hogyha van egy önkormányzati rendelet, azt értsék, alkalmazzák és be is tartsák, de 
feltételezzük a sajtóreferensünkről, aki Hivatalon belül meg is kapja a segítséget az előterjesztőtől, de szegényem 
nem érti az elfogadott rendeletet. El tudom fogadni, a kompetencia nem biztos, hogy mindenhol megfelelő, ezzel 
együtt tudok élni. Ezzel kapcsolatban két változatást szeretnék eszközölni a rendeleten. Egyrészt az 59/F §. (6) 
bekezdése az egy mondat lenne: „A közérthetőségi összefoglaló elkészítéséről a polgármester gondoskodik.” Így 
a sajtóreferens kikerül ebből a történetből. Viszont az előterjesztés határozati javaslata kiegészülne, ami így 
hangozna: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 59/F §. (6) bekezdésében 
foglalt kötelezettség ellátására a munkakör megjelölésével jelölje ki az illetés személyt a Kabinet tagjai közül és 
erről haladéktalanul írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Határidő: 1 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 
Ez lenne az előterjesztői módosításom. Így a sajtóreferens kikerül, nyílván ne Polgármester Asszony lássa el ezt 
az írási feladat, felkéri a Képviselő-testület arra, hogy jelölje ki az arra illetékes személyt. 

 
Baranyi Krisztina: Felhívnám Képviselő Úr figyelmét arra, hogy jelenleg a Hivatalban nincsen ilyen munkakör, 
hogy sajtóreferens. Nemhogy sajtóreferens nincsen, de ilyen elnevezésű munkakör sem, ezért, ha ezt így 
rendeletbe foglaltuk volna, ezt a rendeletet nem tudtok volna végrehajtani. Az, hogy Ön kinek a körébe utalja, ezen 
munka elvégzését, ezt a jegyzőre, a Hivatal vezetőjére kellene bízni, nem a kabinet vezetőjére vagy a 
polgármesterre, mert a jegyző az, aki látja, hogy a Hivatalban ezt a munkát ki tudja a lehető legjobban elvégezni. 
A magam részéről a módosításban azt, hogy a felelős a polgármester, ezt elfogadom, a másodikat viszont nem 
tudom támogatni. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Ezt a kérdést tegnap én tettem fel, miután már mindegyik bizottság támogatta, hogy 
Czuk Dorottya lehet-e ez a személy. Kimondatlanul ő lehetne az alanya a rendeletnek, egyáltalán adhat-e feladatot 
így a Képviselő-testület. A bizottsági ülésen karakteres választ nem kaptunk. Ezek szerint most megérkezett a 
válasz, hogy nem lehet. Nekem halvány emlékképem van, hogy a rendelet alanyának még a jegyzőt sem tehetjük 
meg, de lehet, hogy rosszul emlékszem. A polgármesteren keresztül tud a Képviselő-testület a jegyző irányába 
kéréseket megfogalmazni. Szeretném ezt tisztázni, hogy jegyző lehet-e alanya a rendeletnek? Adhatunk-e 
feladatot a jegyzőnek?  
 
Reiner Roland: Jegyző Asszony bólogat, hogy lehet.  
 
Gyurákovics Andrea: Megint egy SZMSZ módosításról van szó. Nem tudom, hogy hol tart most az SZMSZ-
szerkesztő Ideiglenes Bizottság munkája. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna képviselői módosítókkal folyamatosan 
módosítani ahhoz, hogy ez egy egységes szerkezet legyen a végén. Árva Pétertől már kaptunk ígéretet, hogy talán 
a decemberi képviselő-testületi ülésre már bejön az új SZMSZ, de úgy tűnik, hogy ez még a kiküldött második félévi 
munkatervben sem szerepel. Elég szomorú ez a helyzet jelenleg.  
 
Mezey István: Nem tartom jó ötletnek az előterjesztőtől, hogy akkor mond be módosító javaslatot, amikor már túl 
vagyunk minden bizottsági ülésen. Ha valakinek a saját előterjesztésével kapcsolatban illene markáns képének 
lenni, az pont az előterjesztő. Ez általában nem jó. A helyben bemondott módosítások semmilyen normakontrollon 
nem mennek át. Azt gondolom, hogy egy soha véget nem érő történetről van szó az SZMSZ módosítással. Az 
állandó SZMSZ módosítások inkább képviselik a Képviselő Úr saját politikai képének az építését, sem mint az 
SZMSZ minél jobb betartására. Különösen azért mondom ezt, ez tényleg nem kritika, csak azt figyeltem meg, 
hogyha Polgármester Asszony számára nem kedvező az SZMSZ-ben foglalt módosítás, akkor annak a 
végrehajtásával kapcsolatosan meglehetősen nagy hiányok keletkeznek hosszú időn keresztül, ami ismételt 
lehetőséget ad arra, hogy Képviselő Úr erről az egészről beszéljen. Ping-pongoznak egymással. Nem tartom 
szerencsés dolognak. Sokkal jobb lenne, ha ezek egységes szerkezetben, egy régóta ezzel foglalkozó bizottságon 
keresztül kerülnének a Képviselő-testület elé, és nem mindig a politikai ping-pong lenne az egész lényege, hanem 
végre az is, amiről szó van. Szerintem a helyben bemondott módosítások az egészet teszik feleslegessé, furcsává. 
Olyan érzésem van, hogy csak beszéljünk róla végre. Nem helyes ez. A hosszú ülésezéseink is erről szólnak, hogy 
folyamatosan mennek a politikai ping-pongok és mindig ugyanabban a körben mozgunk és nem történik semmi 
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változás, mert eldöntünk valamit, ami aztán nincsen végrehajtva. A költségvetésnél Torzsa Sándor jelezte, hogy 
számos olyan döntés született, aminek a végrehajtása nem történik meg. Sokkal jobb lenne, ha megállapodnának 
és egy előmozdító javaslat kerülne a Képviselő-testület elé, amit helyben már nem módosítunk össze-vissza, mert 
az soha nem vezet sehova.  
 
Árva Péter: Egyet kell értenem Mezey Istvánnal. Zombory Miklós is próbálkozott módosítással. Ez a fajta 
frusztráció mindannyiunkban benne van, hogy itt valami nem működik rendben. Ugyanaz történik az SZMSZ-
szerkesztő Ideiglenes Bizottságban is, parttalan vita, újra és újra előjön. A történet ott tart, hogy egy egységes 
szerkezetű szöveget kellene megkapnunk a városvezetéstől, amiben az általunk megfogalmazott célok 
szerepelnek. Politikusként ennél közelebbi konszenzushoz már nem fogunk jutni. Itt volt Zombory Miklósnak a 
nagyon jó célt célzó előterjesztése. Szinte mindenki támogatta és apró részletek miatt nem lett belőle semmi. Ez a 
Képviselő-testület, így testületi formában nem tud ebben konszenzusra jutni. Teljesen feleslegesek az SZMSZ 
hegeszgetések, elnézést, ez a jogi szakszó. Ez pótcselekvése annak, hogy érdemi döntésekbe kevés a 
beleszólásunk.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A társadalmi részvétel a döntések meghozatalában, meg a közérthetőségi dolgok, nem 
hiszem, hogy ezek pótcselekvések lennének, hanem olyanok, ami a kerületi demokratikus folyamatokat előrébb 
viszik. Az itt élők számára érthetővé teszik a jogszabály szövegeket. De biztosan pótcselekvés és akkor én tévedek. 
Felhívnám Mezey István figyelmét arra, hogyha a bizottsági ülésen elhangzik valami, amivel kapcsolatban lehet 
arra jutni, hogy az egy valid felvetés, akkor botorságnak tartanám, amit Ön mond, hogy a képviselő-testületi ülésen 
már ne nyúljunk hozzá, mert az már komolytalan. Ha van valami, ami a bizottsági ülésen felmerül és arra jegyző, 
aljegyző azt mondja, hogy igen-igen az megfontolandó és változtassunk rajta, akkor azon már csak dacból ne 
változtassunk? Már képviselő-testületi ülés van, akkor ne változtassunk? Ezzel a bizottságok működését teszi 
teljesen feleslegessé, mert az, amit Ön mond, az azt jelentené, hogy teljesen mindegy mi hangzik el a bizottsági 
ülésen, az utána már ne is épüljön be. Akkor van értelme bizottságokat fenntartani? Persze, mert a törvény előírja, 
de azon túl? 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Szurkolok a Fidesznek, különösen Mezey Istvánnak, hogy alpolgármester legyen, 
látom, hogy szorgalmasan dolgoznak ezen. Szeretnék Dr. Mátyás Ferenc által bemondott módosító indítványhoz 
benyújtani egy módosító indítványt: a kijelölést a jegyzőre tenném és nem egy napos határidővel, hanem 30 napos 
határidőt javaslok. Örülnék annak, ha ezt Dr. Mátyás Ferenc befogadná. 
 
Mezey István: Félreértett Képviselő Úr. Ha csak Ön értett félre egyedül és mindenki más értette, akkor lehet, hogy 
nem velem van a probléma. Számomra az önkormányzati rendeleteknek ez a fajta társadalmi érthetőségét szolgáló 
része valószínűleg alkalmat ad bizonyos politikai jellegű kontextusba helyezni a rendeletet, aminek valószínű 
eredetileg semmiféle politikai tartalma nincsen. Azért nem tudom ezt támogatni, mert nincsen bejáratott rendje és 
engedje meg bennem azt a bizalmatlanságot, hogy ez a rendelet magyarázó anyag, ami lehet, hogy olvasható és 
egy állampolgár számára is értelmezhetővé teszi a rendeletet, az valójában politikai kontextusba fogja helyezni a 
helyzetet és csak arról fog szólni, hogy egyfajta kormányellenes politikai kontextust rendeljünk minden olyan 
rendelet mögé is, amelynek egyébként semmilyen típusú politikai felhangja és vonatkozása nincsen. Nem bízom 
abban, hogy ezek a különböző emberekhez rendelt ilyen típusú szövegek nem ebben a szellemiségben fognak 
megszületni, ezért nem tudom támogatni. Az alapötlete Képviselő Úrnak valószínűleg nem ez volt, és én ezt nem 
is feltételezem, hogy ez volt a gondolata, de attól félek, hogy ez lesz a kimenetele, ha most ezt elfogadom.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az Alaptörvényben és a jogalkotási törvényben foglalt kötelezettségek, azok politikai dolgok, 
nem? Az, hogy hogyan kell megfogalmazni a jogszabályt, vagy az indokolás milyen legyen, az indokolást hogyan 
kell alkalmazni, ez biztosan politikai dolog, azért, hogy ebbe is el lehessen mondani azt, hogy Soros György, vagy 
a háttérben meghúzódó Gyurcsány szálat lehessen felfejteni. Nyílván egy politikai döntés volt. A politikai agendát 
volt hivatott ellátni mondjuk Handó Tünde, még Országos Bírósági Hivatal elnöki korában, amikor a bíróságoknál 
a közérthető fogalmazásra projektet indított. Az, hogy Ön mindenben ezt hallucinálja, legyen, szíve joga. Van egy 
olyan irány, ami megfelel annak a trendnek, amivel próbálkoznak. Nemcsak mi próbálkozunk, hanem a 
bíróságoknál Önök is. Még korábbi Országos Bírósági Hivatal elnök időszakában megpróbáltak elmenni, nem 
sikerült, ott nem jött be. Az, hogy vannak ilyen kísérletek, ez fontos dolog, mert nem L’art pour l’art írjuk a 
rendeleteket. Nyílván egy rendeletírásnál meg kell felelni azoknak a követelményeknek, aminek egy jogalkotásnak 
meg kell felelnie. Azt látjuk, Ön is olvas jogszabályokat, én is olvasok jogszabályokat, hogy az emberi nyelvtől ezek 
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sokszor el tudnak térni és viszonylag nehezen érthetőek, főleg, hogyha megnézzük az egyes jogszabályokban a 
különböző más jogszabályokra való össze-vissza hivatkozást. Ez egy nem jogász embernek, vagy, aki nem 
foglalkozik ezzel napi szinten, annak nehézséget és problémát jelent. De ez kiküszöbölni biztosan csak politikai 
célt szolgálhat, hogy a Kormányt szidalmazó rigmusokat lehessen ezen összefoglalókban elrejteni. Befogadom 
Torzsa Sándor módosító javaslatát. 
 
Reiner Roland: Megkérem Dr. Mátyás Ferencet, hogy a módosítását közérthető formában foglalja össze, hogy 
mindannyian tudjuk mi lesz a végleges módosító.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A szöveg az maradna és annyi változik, hogy Jegyző Asszonyt kérjük fel arra, hogy jelölje ki 
az ezzel foglalkozó személyt vagy személyeket. A határidő 30 napra módosul. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az ominózus paragrafus: az 59/F §. (6) bekezdése így hangzik: „A közérthetőségi 
összefoglaló elkészítéséről a polgármester a jegyző útján gondoskodik.” 
 
Reiner Roland: Képviselő Úr indítványában három döntési pont van. Ha jól értem, sorban kellene erről szavazni, 
hogy A,B,C. Az első szavazás arról szól, hogy mind a három javaslat elfogadásra kerül-e, tehát az egyéni 
képviselők, a rendelettervezet társadalmi egyeztetési, illetve a közérthetőség. Amennyiben ez nem kerül 
megszavazásra, akkor az elsőről és a harmadikról szavazunk. Ha ez sem megy át, akkor az elsőről és a másodikról. 
Ebben a sorrendben fogunk szavazni. Előbb arról szavazunk, hogy egyfordulóban tárgyaljuk a rendeletmódosítást. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 113/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
598/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (…..) önkormányzati rendeletet 
ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg . 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (11 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott  
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet módosításáról a 113/2021. számú előterjesztés alapján úgy, hogy 
mind a három javasolt módosítást képező mellékletet elfogadja rendeletmódosításként a Képviselő-testület. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 4 tartózkodás, 
1 nem mellett megalkotja 42/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott  
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: További szavazásra így nem kerül sor. Mind a három módosítással együtt fogadta el a Képviselő-
testület.  
 
8./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére 

100/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta az előterjesztést. Az a kérdés merült fel, hogy mi az oka annak, hogy az eddigi 1-2 éves időszakokhoz 
képest most egy hosszabb 3 éves időszakra kötjük meg a szerződést? Gondolom erre Igazgató Úr újfent válaszolni 
fog, hogy a képviselők is hallhassák a választ.  
 
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Pataki Márton: Ez alapvetően teljesen technikainak tekinthető előterjesztés, amennyiben a status quo-t szeretnénk 
fenntartani. Ha a FEV IX. Zrt. előd szervezeteit is nézzük, akkor kb. 10 éve ezen parkolóhelyek üzemeltetését a 
FEV IX. Zrt. látja el. A szerződés arról szól, hogy milyen módon kell a különböző költségelemeket elszámolni, nem 
is konkrétumot tartalmaz, hanem egy formulát. Azért javasoltuk a 2025. december 31-et a lejáratra, mert a többi 
FEV IX. Zrt-és szerződés is eddig tart. Alapvetően ezekben nincsen évről évre változás, csak feleslegesen 
terhelnék adminisztrációval a Képviselő-testületet és a Hivatalt, hogyha ezeket minden egyes évben meg kellene 
hosszabbítani. Közben a Képviselő-testület tulajdonosként teljes kontrollt bír a FEV IX. Zrt. felett, tehát ha szeretné 
ezt a szerződést módosítani, akkor alapítói határozatban tudja utasítani a FEV IX. Zrt-t. Saját magát semmilyen 
módon nem korlátozza le a határozati javaslat elfogadásával. Miközben ez erősen technikai megállapodás, nem 
akarunk semmin változtatni, azt a gyakorlatot akarjuk követni, ami eddig volt. Ha így nem tudja elfogadni a 
Képviselő-testület, akkor 2022. január 1-től ezeket a parkolóhelyeket nem tudjuk üzemeltetni. A FEV IX. Zrt. 
szerződés hiányában nem végezhet feladatot. Az ottani autósok ellenőrzését, az automaták ürítését, feltöltését, az 
ügyfélszolgálati feladatokat a Képviselő-testületnek kell ellátnia.  
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Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 100/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
599/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti a FEV 
IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-vel a 100/2021. számú előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező megbízási szerződést fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére 2022. január 1-étől 2025. december 31-ig 
terjedő határozott időtartamra, és felkéri a polgármestert, valamint egyedüli részvényesként a FEV IX. Zrt. 
vezérigazgatóját a szerződés aláírására. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  tartózkodott  
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Szünetet rendelek el.  
 
SZÜNET 
 
9./ Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére 

115/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Rimovszki Tamás: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az eredeti előterjesztés után még érkezett be egy 
indikatív ajánlat, ami olcsóbb volt és kevesebbe kerül így a 20 millió forintos felhasználás. 15.697 forint +áfára jött 
ki az összeg. Kérem, ezt vegyék figyelembe.  
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Torzsa Sándor: A frakciónk ezt az előterjesztést nem fogja támogatni. Ennek az az oka, hogy mi többször kértük, 
hogy az egyéni képviselőjelöltekkel legyen egyeztetés a térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatosan. Sajnos 
ez elmaradt. Olyan helyszínekre érkezett javaslat, ami olyan közterületeket figyel meg, amelyek a kerület periférikus 
részei. Önmagában ezzel nincsen semmi baj, azzal van probléma, hogy a térfigyelő kamerarendszerünk még a 
nem periférikus részen is hiányos. Sok probléma és gond adódik abból, hogy vannak utcáink, ahol nincsenek 
kamerák. Szomorúak vagyunk, hogy nem volt velünk egyeztetés ez ügyben. Bízunk benne, hogy legközelebb lesz, 
de most mi ezt az előterjesztést nem fogjuk tudni támogatni.  
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Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Szilágyi Zsolt: Próbálom Torzsa Sándort kicsit meggyőzni. Egyeztetett a Közterület-felügyelet és a 
Rendőrkapitány Úr. Azért ezek a helyek lettek kiválasztva, mert szeretnék most első körben az egész Üllői utat 
lefedni, hogy ne legyenek fekete foltok. Ahogyan Kapitány Úr elmondta, sokszor van olyan, hogy van egy 
bűncselekmény és egy bizonyos ember, akit követnek a kamerákon keresztül, az egy fekete foltban eltűnik. Ha 
szerencséjük van, akkor valahol felbukkan egy másik helyen, pl. egy másik kerületben 1 km-re. De, ha nincsen 
szerencsénk, akkor a fekete foltba felszáll egy buszra és eltűnt. Ez az igazi indoka annak, hogy az Üllői út teljesen 
le legyen fedve. Természetesen utána más helyeken is lesz, ahogyan ez már megtörtént. Az előző előterjesztésem, 
amikor Hidasi Gyulával is egyeztettünk, máshova került a kamera, mert azt szerette volt. Akkor 6 kamera került ki 
egyeztetésekkel. Most csak a Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet miatt, biztonsági okokból történik, hogy 
egy egész terület le legyen fedve, ezért lett így megtervezve.  
 
Hidasi Gyula képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Rimovszki Tamás: A kamerahelyszínek kiválasztása a szokásos módon történt: a Rendőrkapitányságot kérdeztük 
meg elsőként. Ők felállítottak egy listát, megnéztük mi is, hogy nekünk mi felelne meg. 2002-ben, amikor 
elkezdődött az egész kamerafejlesztés, valaki már akkor is itt volt, mint képviselő, akkor pont az Üllői úton volt az 
első kamera felhelyezve. 20 év után, ha úgy gondolják Önök is, akkor sikerül befejezni az Üllői út kamerákkal 
történő betelepítését. Tény és való, hogy mi nemvagyunk külön város, szomszéd kerületeink is vannak. A bűnözők 
nem állnak meg a kerület határánál, sőt a szabálysértő sem, ezért megpróbáltuk betömni a lyukakat. A Boráros téri 
helyszín egy nagyon régen várt helyszín. Ott csak hiányt pótolunk. Az első körökben volt kameránk, csak a 
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság leszereltette és azóta se került vissza. Azt 
gondolom, hogy arra a helyszínre abszolút szükséges. A Csarnok téren egy kameránk van, ami nem is a sajátunk, 
hanem a Csarnok és Piac Igazgatóságé, ők vásárolták, csak mi működtetjük. Azóta felépült a Meininger Hotel és 
már mások lettek a Csarnok téren a viszonyok. A Csarnok téren a kamera az Imre utcába is belát. A szálloda 
felépítése után az a kamera, ami a Csarnok oldalánál van, már nem lát oda. Ezek a szempontok vezettek a 
helyszínek kiválasztásához.  
 
Árva Péter: Nekem is a helyszínekkel kapcsolatban van aggályom. Mintha az általános közrendészeti, rendőrségi 
céloknak felelnének meg és kevésbé a helyi érdekeknek. Van egy ilyen érzésem a listát olvasva. Amikor erről az 
előterjesztésről szavazunk, akkor egyértelműen szavazunk a helységekről is, lehet, hogy a másik frakció lehet 
megszavazná, ha a helységekről lenne még egy újabb tárgyalás valamelyik bizottsághoz delegálva. Lehet, hogy 
ez egy köztes megoldás lenne. 
 
Baranyi Krisztina: Az elmúlt jó pár év tanúsága volt az, hogy a körzetes képviselők kívánságai alapján nagyon 
befelé fordult az összes térfigyelő kameránk. Volt olyan körzet, ahol egy utcában sok térfigyelő kamera lett, pl. a 
Lónyay utcában, természetesen Zombory Miklós nem elítélendő lobbija következtében. A Rendőrség, amikor 
valóban bűncselekmény történt, és ki is kérték a kamerák felvételeit, akkor egyszerűen nem lehetett látni, hogyha 
kifelé mozgott valaki és a nagy főutakon, csomópontokon, ahol eleve több ember fordul meg. A villamos megállók 
felé, a terekre nem láttak el a kameráink. Hiába volt rengeteg kameránk a belső utcákban, megnehezült a 
bűnfelderítés. Ezt nem mi találtuk ki, hanem az előző évek gyakorlatának kicsi ellensúlyozásaként kérte a 
Rendőrkapitány és a Rendőrség azt, hogy ilyen módon a teljes kerület, a főutakhoz való kapcsolódási pontok is 
legyenek lefedve.  
 
Takács Zoltán: Szeretném jelezni, hogy ez az előterjesztés sokkal többről szól, mint néhány új kamera 
telepítéséről. 29 darab már telepített, de jelenleg valamilyen okból nem működő rossz kamerának a javításáról, 
cseréléséről is van szó, illetve egy komoly szoftveres fejlesztésről is. Ez az előterjesztés mindenképpen 
támogatandó. Úgy gondolom, hogy lenne szükség még emellett kamerákba, én is el tudnék képzelni a 
környezetemben, Torzsa Sándor melletti körzetben még több kamerát, de ami késik, nem múlik. Az Üllői út lefedése 
fontos dolog. Bízom a Rendőrkapitány Úr szakmai javaslataiban, ezért mindenképpen támogatom és javaslom 
mindenkinek, hogy támogassa az előterjesztést. 
 
Takács Krisztián: Képviselőtársam azon aggodalmát, hogy ez ügyben is a képviselők bevonása nélkül történt egy 
előterjesztés megírása, azt meg tudom érteni, hogy problémás. Nem először fordul elő és valószínűleg nem is 
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utoljára. Ezt az előterjesztést mindenképpen támogatnunk kell, mert ez pont egy olyan téma, ahol nem hiszem, 
hogy a politikának van lehetősége és szerepe felülírni a szakmai érveket és javaslatokat.  
 
Torzsa Sándor: Szakmai érvek szólnak amellett is, hogy máshol legyenek ezek a kamerák. Én is tudok ilyen 
eufemizmusokkal élni. A Lónyay utcán és Középső-Ferencvárosban lévő kamerák szóba kerültek. A Haller utcai 
lakótelepen, ha van két darab kamera, akkor sokat mondok. Rendszeresen oda viszik az Üllői úton dolgozó lányok 
a kamerák miatt a kuncsaftokat és ott a lakók ablaka előtt élnek nemi életet, majd a gumióvszert elhelyezik az 
ablakpárkányokon. Szerintem szakmai szempontból ott is indokolt lenne, hogy legyen kamera. Két éve 
folyamatosan kérem, hogy a Haller utca – Telepy utca találkozásánál legyen egy kamera. Amikor először kértem, 
rá egy hónapra történt az az ominózus késelés, ami megjárta a sajtót is. A Shell benzinkút oldalába is rendszeresen 
helyeznek le illegális szemetet, a FESZOFE Nonprofit Kft. nagyjából hetente visz el onnan több köbméternyi 
szemetet. Ugyanez igaz a Balázs Béla utca – Telepy utca sarkára is. Ezeket mind indokoltnak tartom. Kőkemény 
problémák vannak. Semmi nem történik ezek felszámolásával, azon kívül, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. elviszi 
a szemetet. Nem fogom tudni támogatni az előterjesztést úgy, hogy két éve kéri ezeket, és itt évtizedes problémák 
vannak, melyek nem oldódnak meg.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 115/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
600/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi nyolc 
helyszínen a térfelügyeleti kamerák telepítését jóváhagyja, melyhez a szükséges fedezet a 2021 évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. 
1. Budapest IX. kerület, Soroksári út 58 –Máriássy út kereszteződése 
2. Budapest IX. kerület, Lónyay utca - Gönczy Pál utca kereszteződése 
3. Budapest IX. kerület, Boráros tér-Közraktár utca kereszteződése 
4. Budapest IX. kerület, Üllői út-Erkel utca kereszteződése 
5. Budapest IX. kerület, Üllői út Ferenc krt. kereszteződése 
6. Budapest IX. kerület, Üllői út-Nagyvárad tér kereszteződése 
7. Budapest IX. kerület, Üllői út 135. 
8. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 3-4. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  távol 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem szavazott 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  távol 
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10./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása 
103/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a napirendet. A tömbrehabilitációt jellemző épületek közötti közös 
zöld területekről van szó. Ezek az Önkormányzat tulajdonában maradnak, viszont a környező házak gondozására 
lesz bízva, ahogyan az összes többi ilyen rehabilitált háztömbben van. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a napirendet. Egy kérdés merült fel, ami komolyabb megvitatást érdemel, azt 
Gyurákovics Andrea tette fel, azt gondolom ez el fog hangozni most is. 
 
Gyurákovics Andrea: A kérdés, amit feltettem az az, hogy kizárólagos használatba adjuk ezeket az önkormányzati 
tulajdonban lévő közös zöld területeket. Ebbe a hasznosításba belefér-e az, hogy a társasházak alkalmanként vagy 
állandó jelleggel üzleti célra, rendezvényre, bármilyen célra kiadják ezeket a közös zöld területeket? Magyarul 
hasznosítják?  
 
Sajó Ákos képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Asszonynak van ilyenről tudomása?  
 
Gyurákovics Andrea: Kérdezem, hogyha ezt kizárólagos használatba adjuk, ez előfordulhat-e, lehetővé teszi-e a 
megállapodás ezt? 
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Ez a megállapodás sem, ahogyan a korábban kötött közös zöld megállapodások sem 
teszik lehetővé a tovább hasznosítását az érintett területnek. 
 
Árva Péter: Én is ezt válaszoltam volna. Az, hogy a jogi gyakorlat ezt nem engedi meg, az formalizmus. Az, hogy 
ez a környező lakók érdekét szolgálja, ez önmagában kizárja, hogy ez a dolog megtörténjen.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 103/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
601/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező,  
- 37495/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1471 m2 alapterületű, kivett közös zöldterület besorolású ingatlant a 
Tompa utca 24. Társasház, a Páva utca 20. és 22. Társasház, a Tompa utca 26. Társasház, a Liliom utca 27. 
Társasház, a Liliom utca 29. Társasház és a Páva utca 18. Társasház 
- 37757/1, 37759/2 és 37760/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közös zöldterület besorolású ingatlan – a 
103/2021. sz. előterjesztés mellékletében megjelölt –  2475 m2 területét a Lenhossék utca 11. Társasház, a 
Lenhossék utca 13. Társasház, a Márton utca 10. Társasház és a Márton utca 12. Társasház kizárólagos 
használatába adja határozatlan időtartamra azzal, hogy nevezett társasházak kötelesek ezen ingatlanok kezelését, 
fenntartását és üzemeltetését a használatba adás időtartama alatt saját költségükön folyamatosan elvégezni. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. 
pont szerinti megállapodások aláírására. 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
11./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása 

97/2021., 97/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, hosszas 
vita volt róla. Az eredeti előterjesztésben 36 millió forint letétbe helyezett összeg szerepelt, amit az előterjesztő 
menet közben megváltoztatott 45 millió forintra. A vitában a 36 és a 45 millió forintról volt szó. A módosító javaslatot 
a bizottság nem támogatta, 5-6 arányban, tehát nagyon szoros vitában. A bizottságnak az volt az egyhangú 
véleménye, hogy támogassuk. A vita azon volt, hogy a 36 millió forintos vagy 45 millió forintos letéti összeg mellett 
legyünk-e. A bizottság végül a 36 millió forintos letéti összeget támogatta. 
 
Baranyi Krisztina: Megindokolnám a módosításom okát. Arról van szó, hogy ez az épület mire elkészülnek, az 
Önkormányzat számára hasznos és korábban szerződésben rögzített beruházások, már használati engedélyt fog 
kapni. Addigra meglesz a használatba vételi engedélye. Amennyiben ez a beruházás nem készül el, onnantól 
kezdve a szerződés alapján mi elkészítjük és a 36 millió forintos összeg keretében tudunk gazdálkodni. Nem tudjuk, 
hogy erre mikor kerül sor. A mai építőanyag árak napi, heti szintű változása miatt és amiatt, hogy a 36 millió forint 
a várható bekerülési költség 1,2 –es szorzójával volt számolva, azt gondolom, hogy bár a cégen bírósági úton az 
esetleges többletköltségeket be tudjuk hajtani, de sokkal tisztább az az eset, felkészülve arra, hogy a mai 
helyzetben az árak emelkedése milyen ütemű, ezért inkább 1,5-ös szorzóval kérjük a letétet, így az akkor elkészített 
közcélú beruházás biztosan bele fog férni a letétbe helyezett összegbe. Ez nem azt jelenti, hogyha ennél olcsóbb 
lesz, akkor a cég ne kapná vissza a 45 millió forintból esetleg fennmaradt összeget. Ez csak egy letét. Nincsen 
pontosan tudható határideje ennek a fejlesztésnek. A cég akkor már a beruházását befejezte, a lakásokat értékesíti, 
árusítja, ezért az Önkormányzat számára ki kellene kerülni az esetlegesen csak bírósági úton behajtható 
többletköltségek jelentkezését.  Ezért kértem az 1,2-es szorzó helyett az 1,5-ös szorzót a letét esetében. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A módosítás célját értem, egyet is értek vele. Validan felmerült a bizottsági ülésen kérdésként, 
az az, hogy jelenleg nem a beruházó oldaláról merült fel az igény arra, hogy ez később történjen meg. Nekünk az 
a jó, hogyha feltúrják és aztán újra megcsinálják. Ez az ott élők életét nehezíti. Egyfelől van nekünk egy érdekünk 
és egy tőlünk irányuló folyamat arra, hogy ez a járda felújítás elkészítése később történjen meg. A 36 millió forint 
tekintetében van egy megállapodás a céggel. Amit annak idején leütött az Önkormányzat, hogy eddig meg kell 
csinálni, ennyi ügyvédi letétet ködbérként fizessél ki stb. Ha mi egyoldalúan mondjuk azt, hogy az nem 36 millió 
forint, hanem 45 millió forint. A bizottsági ülésen a kérdés az volt, hogy ez le volt-e egyeztetve a beruházóval? 
Tudom, hogy ez letét. De benn áll 2-3 hónapig. Mi van akkor, hogyha a beruházó azt mondja, hogy nem akar plusz 
9 millió forintot bennhagyni, hanem teljesít szerződés szerint és megcsinálja most és aztán azt mondja, hogy a 
feltúrást és a rendezést csináljátok úgy, ahogyan akarjátok. Ezen forgott gondolkodás a bizottságban.  
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Baranyi Krisztina: Nincsen leütött és aláírt megállapodás ezzel kapcsolatban, erről most dönt a Képviselő-testület, 
hogy a megállapodásnak mi legyen a tartalma. A megállapodásról most fogunk dönteni. Egyeztetések folytak az 
iroda részéről, ahol nyílván az Önkormányzat vezetése nem ült ott, hogy miről egyeztet az iroda. Azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy az 1,2-es szorzóval történt az egyeztetés. Hónapokkal ezelőtt ez egy elfogadható javaslat volt. Az 
Önkormányzatnak ebben a mostani helyzetben az az érdeke, hogy ennél magasabb szorzóval határozza meg a 
megállapodásban szereplő letéti összeget. 
 
Szilágyi Zsolt: Amit akartam, már Dr. Mátyás Ferenc elmondta. Már az a 36 millió forint is túl van lőve, nem kerülne 
annyiba. A gázművek bejelentkezett, hogy feltúrja a területet. Ők nem nem akarják megcsinálni, hanem mi nem 
akarjuk, hogy most csinálják meg. Miért büntetjük őket? A Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak biztosan nagyon sok pénze van, mert sokért értékesíti a lakásokat, de 9 millió forint, az 9 millió forint. 
Ha benn áll letétbe, azt nem tudja használni. Mivel lesz nekünk ezzel jobb? Volt már a Cordia Belváros 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal ilyen megállapodásunk és ő nem végezte el a munkát? 
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a 36 millió forint régen le lett egyeztetve, belement a cég, hogy ennyit le fog 
rakni letétbe. A módosítás hirtelen ötlet volt, nem tudom volt-e idő azóta egyeztetni a céggel. Szerintem nem. Hogy 
egyáltalán belemegy-e a 45 millió forintba? Ez egyoldalú szerződés így, nem kétoldalú. 
 
Baranyi Krisztina: A cégnek van lehetősége aláírni vagy nem aláírni a megállapodást.  
 
Szilágyi Zsolt: Jól járunk, ha nem írja alá, és amit Dr. Mátyás Ferenc mondott, hogyha ő úgy gondolja, most 
megcsinálja, utána a gázművek felbombázza és utána ki csinálja meg? Mi?  
 
Baranyi Krisztina: Értem. Ebből a székből, Ön képviselőként abból a székből nem a Cordia Belváros 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 9 millió forintját, az ő érdekét, hogy azzal többet fizet és milyen 
rossz lesz neki, tehát nem ezt nézi. A közösség érdekét nézem. Mi nem károsítunk meg senkit, a valós összeg 
kerül kifizetésre. Ez egy letét.  
 
Szilágyi Zsolt: Én nem a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot védem. Az elvekről 
van szó.  
 
Baranyi Krisztina: Az előbb az ő érdekeiket emlegette a székből.  
 
Szilágyi Zsolt: Nem az ő érdekeiket emlegettem. Felhoztam egy példát, hogy nem ők akarták azt, hogy később 
csinálják meg, hanem mi akarjuk, hogy ők később csinálják meg. Mi szabunk neki szabályt. Figyelj ne most csináld 
meg, amikor megállapodtunk, hanem később csináld meg, de még fizessél 9 millió forintot pluszba. Erről beszéltem. 
Nekem semmi közöm a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasághoz, mielőtt megint 
valakivel össze szeretnének most.  
 
Takács Máriusz: Tegyük már helyre, hogy mi Ferencváros érdeke. Szerintem az, amit a beruházó és az iroda is 
jelzett felénk, hogy ne most történjen meg ez a közterületi rendezés, hanem a gázvezeték elkészülte után. Ha ez 
fordítva van, akkor nem lesz olyan minőségű a közterületünk. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, érthető. Nekünk 
ez a legjobb megoldás. Ezt kell figyelembe venni, amikor döntünk a kérdésről. Azt nem értem, hogy két hónap alatt 
az 1,2-es szorzó, ami akkor reális volt, most miért lett 1,5-ös szorzó? Nem látom azt, hogy az építőipar nagyon 
gyorsan nagy lendületet vett volna. Értem mögötte a gondolatot, a számítást. Lehet kicsit jobb lett volna ezzel a 
kérdéskörrel leülni a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal beszélgetni. Ez benne 
hordozza azt a veszélyt, hogy a fenét fog ezzel ennyit foglalkozni ő. Polgármester Asszony mondta, hogy ezt a 
pénzt majd visszaadjuk. A bizottsági ülésen minket arról tájékoztattak, hogy ez egy kötbérjellegű letét. Ha nem 
teljesít a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, akkor ebből nekünk semmit nem kell 
visszaadnunk. Ha többe kerül nekünk a munka, akkor azt ki tudjuk belőlük perelni, de nekünk utána semmit nem 
kell visszaadni. Ha kevesebbe került a helyreállítás, akkor sem, mert ez nem a munkához kötött, ez egy 
kötbérjellegű letét. 
 
Árva Péter: Műszaki emberként elmondom, hogy bármilyen projektcég felelősen gondolkodva nem csinál meg egy 
ilyen munkát. Nem érzem azt, hogy bárki szándéka lenne ezt úgy megcsinálni, hogy utána tönkreteszik. Mindenki 
felelősen és szakszerűen jár el. Polgármester asszony is, amikor a letét összegét megemeli, a Cordia Belváros 
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Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hivatal is. Nem tudom min vitatkozunk ennyit. Az itt élők 
biztonságát az szolgálja, ha Polgármester Asszony javaslatát támogatjuk. Azért voltam zavarban, mert nagyon éles 
volt a vita a bizottsági ülésen, egy szavazaton múlt, hogy nem ment át. Ráadásul negatívan volt megfogalmazva 
az előterjesztés. Az mellett érveltem a bizottsági ülésen és most is, hogy ezt a megnövelt összeget fogadjuk el. 
Mindenki érti, hogy mi az, hogy ügyvédi letét, mert már háromszor elmagyarázták. Értelemszerűen a Cordia 
Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság sem akarja ezt a pénzt itt hagyni, hanem szeretné 
szakszerűen megcsinálni ezt a munkát. Csak tisztességes kivitelezőként, nem akkor, amikor szét fogják túrni, 
hanem előre gondolkodva, előre tervezve. Kérem, szavazzuk meg a magasabb összeget. 
 
Takács Krisztián: A képviselők, akik természetesen Ferencváros érdekeit képviselik, belegondolnak abba, hogy 
ez a változtatás milyen hatással lehet a szerződés megkötésére és mit fog gondolni a Cordia Belváros 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, amikor találkozik a 45 millió forintos összeggel, ha az 
egyeztetések során ez nem merült fel. Az egyetlen veszély, hogyha a beruházó a 45 millió forintos összeget már 
túl magasnak találja, akkor el fognak állni a szerződés megkötésétől, nem fogják aláírni. Ekkor az lesz, amitől 
félünk, hogy nem lesz jó minőségű a helyreállítások után az út. Ez az egyetlen kérdés, hogy mekkora a veszélye 
annak, hogyha a 45 millió forintos összeget választjuk, hogy veszélybe kerül a szerződés aláírása? Felmerült-e az 
egyeztetések során ez az összeg?  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Nem arról van szó, hogy a szerződés megkötése kerül veszélybe, hanem a teljesítés 
időpontjáról beszélgetünk. Az még mindig nem tiszta, hogy a kötbér az egy szerződést biztosító intézmény. Az 
nem arról szól, hogy azt lerakják és azt mi megkapjuk. Hanem az azért van, hogyha szerződésszegés van, akkor 
abból lehet kielégítést keresni. Berakja a 36 vagy 45 millió forintot. Megcsinálja saját költségén a melót és azt ő 
visszakapja. Ha a cég úgy dönt, hogy nem csinálja meg, akkor kereshetünk mi abból magunknak kielégítést. Ez 
azért jó, mert az egyből rendelkezésre áll, nem kell éveket pereskedni. Ami nekem kérdés továbbra is, hogyha mi 
azt mondjuk neki, hogy 45 millió forint, a beruházó mondhatja-e azt, hogy megcsinálja most. Nem várja meg a 
csatornázást, hanem teljesítek szerződés szerint. Ami egyből megvan. Vagy belefog menni abba, hogy lerakja 
ügyvédi letétbe a 45 millió forintot és visszaveszi, amikor elkészítette a munkát. Lehet, hogy egy legfeljebb szóval 
kiegészíteném. Aki tárgyal a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal, neki megvan az 
a játéktere, hogyha a beruházó azt mondja, hogy bead 40 millió forintot és annyiért megcsinálja a csatornázás után 
a járdafelújítást, akkor azt a tárgyaló le tudja vele ütni és akkor 40 millió forint kerül letétbe. Ha mi azt mondjuk, 
hogy 45 millió forint kerüljön ügyvédi letétbe, akkor az 45 millió forint és egy forinttal sem kevesebb.  
 
Kállay Gáborné képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Természetesen a beruházó megteheti azt, hogy nem várja meg a gázfektetés befejeződését, 
hanem még az ő használatbavételi engedélye előtt megcsinálja. Utána már nem tudunk vele mit kezdeni. 
Semmilyen ráhatásunk nincsen az ő építkezésére. Ha megkapja a használatbavételi engedélyt, onnantól kezdve 
vagy van egy ilyen szerződés és akkor nincsen pereskedés, nyugodtan zajlik minden utólag vagy mehetünk a 
pénzünk után. Tehát megteheti a beruházó, hogy előre megcsinálja a munkát, de én azt gondolom, hogy a Cordia 
Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak ez nem érdeke. 9 millió forint letétben számára nem 
túl nagy összeg. Több nagy beruházása van ebben a kerületben. Évek óta és még hosszú évekig együtt kell 
működjön a kerülettel a beruházások kapcsán. Nem fogja meggondolni magát egy 9 millió forintos letéti többlet 
miatt.  
 
Torzsa Sándor: Polgármester Asszonynak igaza van. Volt egy kisebb lakásfelújításom. Az építőanyagok ára, 
amiket meg kellett vásárolni, az szeptemberben lett kikalkulálva. Novemberben történt a kivitelezés és ez idő alatt 
30%-kal drágább lett az alapanyagok ára. Az a veszély, félelem, amit Polgármester Asszony mond, hogy bizony 
az építőipari árak elszabadultak, sajnos valós veszély. Egyre nehezebb helyzetben vagyok, ahogyan a 
képviselőtársaim hallgatom, bár ők nem hallgatnak engem, ahogyan figyelem a Momentum frakciót, bár tőlük nem 
is nagyon várok az utóbbi időben mást. Tény és való, hogy mi, mint Önkormányzat korrekt szereplőként tűnünk fel 
és ha van nekünk egy előzetes egyeztetés, ahhoz valamennyire érdemes tartanunk magunkat, viszont előnytelen 
üzletet nem érdemes kötnünk. Hülyeség ahhoz ragaszkodni, már bocsánat, hogy volt egy ilyen megállapodásunk, 
tartsuk magunkat. Most nézek Alpolgármester Úrra, hogy mi lenne, ha ezt levennénk napirendről és egy újabb 
tárgyalást folytatnánk a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a 45 millió forintról? 
Januárban pedig visszaérkezne ez elénk. Ha a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
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nem írja alá úgysem a 45 millió forintot, úgyis problémás helyzetbe ütközünk, de akkor el tudjuk mondani, hogy volt 
egy képviselő-testületi vita, ahol elhangzott, hogy az elszabaduló építőipar árak miatt a képviselők egy része 
kevesellte a letétet és januárban visszahozzuk. Addig olyan problémákat is tudunk orvosolni, amiket a képviselők 
felvetettek. Nem tudom, hogy ez a gondolatkísérlet működőképes tudna-e lenni.  
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr ügyrendben módosítóként fogalmazta meg vagy csak gondolatkísérletként? A 
Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak sürgős ez, hiszen a beruházása a 
befejezéséhez közeledik, de meg lehet fontolni a felvetődött gondolatot.  
 
Reiner Roland: Amennyiben ezt a szerződést megkötjük, ha jól tudom 2022. tavaszán veszi előre a gázművek a 
munkát. Ebből a szempontból a beruházónak és a gázkivitelezést végző cégnek érdeke lenne, hogy erről most 
döntsünk és ne másfél hónap múlva. Jól értettem ezt az előterjesztésből? 
 
Dr. Solt Péter: Igen. Bár azt is gondolom, hogy a gázművek ennél már hál Istennek rugalmatlanabb, már felvették 
a 2022. első félévi munkatervükbe. Nem tudnánk akkorát hibázni, hogy ők ezt abból kivegyék. Ez a része 
biztonságban van. Torzsa Sándornak mondanám a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság február 15-re tervezi a teljes beruházásnak a befejezését. Ez egy terv. Ha sok hó fog leesni, csúszhatnak. 
Amikor legutóbb a helyszínen jártunk, akkor arról adtak tájékoztatást, hogy február 15-ig szeretnék befejezni a 
munkát. Ebből a szempontból lehet későn van a januári képviselő-testületi döntés. A tárgyalásokról azt el kell 
mondani, hogy nem magas szinten folytak, tehát nem a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság felső vezetésével beszéltünk, mint ahogyan mi is csak a Városüzemeltetési Irodát képviseltük az 
előkészítő megbeszélésen. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy ennél magasabb szintű tárgyalásnál sokkal 
rugalmasabb lenne a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, nem tudjuk megmondani. 
Akivel mi leveleztünk, az a projektmenedzser. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Köszönöm a Hivatal válaszát. Feltenném az előbb elmondottat ügyrendi 
szavazásnak, hogy megkérjük a városvezetést, hogy magasabb szintű tárgyalás is legyen a Cordia Belváros 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a 45 millió forintról és a januári képviselő-testületi ülésre 
érkezzen ez vissza. A február 15-i végzéshez képest még egy hónap van. Azt gondolom, hogy karácsonykor a 
Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság nem fog nekifogni járdát építeni.  
 
Baranyi Krisztina: Január 27-én lesz a következő képviselő-testületi ülés.  
 
Reiner Roland: Pont az a probléma, hogyha most nem állapodunk meg vele, hogy megcsinálhatja később, akkor 
lehet, hogy úgy fog tovább menni, hogy február 15-ig szeretne befejezni mindent. Szavazunk természetesen az 
ügyrendről. 
 
Torzsa Sándor: Nem értjük egymást. Az a félelem van a képviselők részéről, hogyha mi most döntünk 45 millió 
forintról és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ezt nem fogja aláírni, akkor nekünk 
ezzel a történettel januárban úgyis foglalkozni kell. Értitek a problémát. Ha most döntünk 45 millió forintról és a 
beruházó ezt nem fogadja el, akkor januárban úgyis vissza kell hoznunk. Ez a képviselők félelme. Ez esetben nem 
jobb, hogyha azt csináljuk, hogy ezt az előterjesztést most levesszük napirendről és januárban visszahozzuk? Nem. 
Jó. Rendben. Akkor, ne így csináljuk. Nincsen ügyrendi javaslat. 
 
Reiner Roland: Visszavonta az ügyrendi javaslatot?  
 
Torzsa Sándor: Igen.  
 
Árva Péter: Pont az az érdeke Ferencváros Önkormányzatának és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak is, hogy kössünk egy megállapodást minél előbb. Az a kockázat, hogy egy magasabb 
összeget nem fogad el és visszajön hozzánk, az még mindig kisebb kockázat, mint, amit képviselőtársam javasolt. 
A 9 millió forint letét, nem összeg. Nem kifizetendő díj. Nem kapjuk meg, nem a miénk. Senkinek nem célja ez. 
Mindenképpen szavazzunk akár a 36 millió forintos, akár a 45 millió forintos szerződés megkötésről, mint nem 
tárgyalni erről és nem szerződést kötni. 
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Dr. Mátyás Ferenc: Szeretnék egy olyan módosítót javasolni, ami kezeli ezt a problémát: a 45 millió forint elé írjuk 
be azt, hogy legfeljebb. Nincsen módosító javaslatom. 
 
Takács Zoltán: Azzal egyetértek, hogy üzlet etikailag nem éppen egy udvariassági csúcsteljesítmény, de azt 
jegyezzük meg, hogy a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság árbevételét nézve a 9 
millió forintért általában nem hajolnak le az utcán. Látnának 9 millió forintot, elsétálnának mellette. Ezt 
mindenképpen meg kellene szavaznunk, pont azért, hogy minél hamarabb véget érhessen ez az egész.  
 
Reiner Roland: Minden olyan esetben, amikor irodavezetők tárgyalnak ilyen típusú partnerekkel, akkor ők azt 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a Képviselő-testület dönt. Nem tudnak megállapodni. Ez nem egy etikai kérdés, ez egy 
jogi, ügyleti kérdés. 
 
Reiner Roland: Szavazás következik. Először szavaznunk kell a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság módosító javaslatáról, hogy az eredeti 36 millió forinttal legyen megkötve a megállapodás. 
 
Árva Péter (ÜGYREND): A szavazásnak az a legegyszerűbb menete, hogy Polgármester Asszony módosítójáról, 
a megemelésről külön szavazunk, hogy 36 millió forintról emeljük meg 45 millió forintra. Ezek után szavazzunk az 
egész előterjesztésről. Ez tartalmilag azonos azzal, hogyha előbb szavazunk a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatáról, és utána a Polgármester Asszony módosítójáról. Egy szavazással 
kevesebb. Kérem, szavazzunk így.  
 
Reiner Roland: Ilyet nem tudunk. Polgármester Asszony a saját javaslatát írta át 45 millió forintra. Azt tudjunk 
csinálni, ami a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is történt.  
 
Árva Péter: Akkor tényleg az a menetrend, hogy először a 36 millió forintos Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság módosítójáról szavazunk és utána egyben Polgármester Asszony 45 millió forintra 
megemelt javaslatáról.  
 
Reiner Roland: Szavazzunk a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatáról, 
hogy nem 45 millió forinttal, hanem 36 millió forinttal kerüljön megkötésre a szerződés.  
 
602/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ferencváros 
Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján 
kötött telekalakítási szerződés módosításba a 36 millió forint kerül bele.” 

(1 igen, 7 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  nem 
Árva Péter  nem 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  nem 
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Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  nem 
Torzsa Sándor  nem  
Zombory Miklós  távol 
 
Reiner Roland: Határozathozatal következik a 45 millió forintos összegről. Kérem, szavazzunk a 97/2021., 
97/2/2021. számú előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
603/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság között 2018. november 28-án megkötött Telekalakítási Megállapodás módosításához a 
mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a Telekalakítási Megállapodás 1. sz. 
Módosításának megkötésére. 
Határidő:15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a vonatkozó ügyvédi letéti szerződés megkötéséről.  
Határidő:15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  nem 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
12./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi) 

117/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
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Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 117/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
604/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a Kt. 144/2019. (IV.25.) számú határozata alapján egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek 
részére támogatásában részesített, alábbi alapítvány beszámolóját. 

 

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány 125.000,- Ft 

Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ elfogadja a Kt. 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján kulturális szervezetek pályázati támogatásában 
részesített, alábbi alapítvány beszámolóját. 

 Szervezet 2020. évi támogatási összeg (Ft) 

1. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 450.000,- Ft 

2. Konkáv Alapítvány 350.000,- Ft 

Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a táblázatokban szereplő Alapítványokat. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
13./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési 
pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására 

118/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Nehezen hallható, amit Alpolgármester Úr mond, folyamatosan megy a duruzsolás a Momentum 
frakció részéről. Most már kellene velük valamit kezdeni, mert tényleg nem lehet figyelni. Nehezen jut el idáig a 
hang, főként így maszkban. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az 
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előterjesztést és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. A kipontozott részekbe az 
előterjesztésben szereplő táblázat összegei kerültek. A vitában elhangzott, hogy annyira sikeresnek érezte a 
bizottság a rövid idő ellenére is a pályázatot, hogy megkérjük a városvezetést, hogyha jövőre van mód, akkor ez a 
pályázat egy nagyobb összeggel kerüljön kiírásra. Hajrá diákönkormányzatok! 
 
Dr. Mátyás Ferenc és Jancsó Andrea képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Nem tudom, hogy Torzsa Sándor milyen duruzsolást hallott, viszont ha ezt annyira nagy 
problémának gondolja, ami a Képviselő-testület működését veszélyezteti, akkor javaslom, hogy ezt az SZMSZ-ben 
fogalmazzuk meg. Pl. Minden egyes képviselő a mikrofonja mellé kap egy decibelmérőt is és ha az egy bizonyos 
szint fölé megy, akkor az illető képviselőt kivezetjük és kap két perces eltiltást, vagy valami hasonló. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 118/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javaslata szerint. 
 
605/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
1./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint dönt a 2021. évi iskolai diák önkormányzat tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) 
önkormányzati rendelet 3145. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszege 
terhére történik. 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 
Gólyatábor, testvériskolai események 0 Ft 

2. 
Alapítvány a Molnár 

Ferenc Általános 
Iskoláért 

sporteszközök, szabadtéri játékok 100 000 Ft 

3. 
Bakáts Alapítvány projektor, projektor vászon, 

tripod,társasjátékcsomag, regénycsomag 220 000 Ft 

4. 
Kézműipari Művészeti 

Diák Alapítvány 
elektronikai, sport eszközök, könyvek, 

társasjátékok, programok 
100 000 Ft 

5. 
Kőrösi Csoma Sándor 

Alapítvány 
"Kőrösi 60 Közösségi Tér" 

sörpad,asztal,hangfal,kanapé,  
könyvesszekrény, 

200 000 Ft 

6. 

Leövey Gimnáziumért 
Alapítvány 

"LKG ÖKO Farsangi party" szelektív 
hulladékgyűjtő edények, 

babzsákfotel,hangszóró,társsjátékok,LED 
dekor izzók  

100 000 Ft 

7. 
Vidámság Háza 

Alapítvány 
tárgynyeremények, könyvtár fejlesztése, 

játékok, sporteszközök 150 000 Ft 

Összesen: 870 000 Ft 

Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes 
alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
A szavazásban 11 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
14./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

119/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Várjuk, hogy ez februárban még egy 
módosítással elénk kerüljön újra. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 119/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
606/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és 
megköti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. 
közötti, a 119/2021. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződést és felkéri a 
polgármestert a szerződés aláírására, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés 
érdemét nem érintő módosításokat vezesse át. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
A szavazásban 11 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
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Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
15./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására 

107/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. Arról van szó, hogy az Itt és Most 
Társulat egy partnere a pandémiát nagyon megsínylette és nem tudtak megtartani egy programsorozatot, ezért 
kérik a támogatási szerződés meghosszabbítását. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 107/2021. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
607/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 
2020. évi civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Itt és Most Társulat Művészeti 
Alapítvány pályázatában szereplő improvizációs előadássorozat céljából kötött támogatási szerződésben megjelölt 
felhasználási határidő 2022. december 31. napjára, az elszámolási határidő 2023. január 31. napjára történő 
módosításához és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
A szavazásban 11 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
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16./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére 

106/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Jancsó Andrea képviselő bejött az ülésterembe. 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Az előterjesztésben nem szerepel se összeg, se dátum. 
A dátum az 2026. december 31. lenne, tehát 5 éves időtartam, az összeg pedig változatlan.  
 
Janitz Gergő: Az összeg a 12.800 forint/hó+ Áfa lenne. Annyi technikai pontosítás lenne a határozati javaslatban, 
hogy „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy …” innentől kezdve már 
változatlan az eredeti határozati javaslat. 
 
Kállay Gáborné: Alpolgármester Asszonytól szeretném majd kérni, hogyha kaphatnánk egy beszámolót arról, 
hogy a kábítószer egyeztető fórum hogyan működik és annak a munkájáról. Ferencváros a drog és az 
alkoholproblémák kezelésében a főváros egyik legjobban ellátott kerülete volt és remélem, hogy ez most is 
elmondható. Szeretném, ha kaphatnánk erről egy beszámolót. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. A határozati javaslat kipontozott helyeire a következők kerülnek: 12.800 
forint/hó+Áfa bérleti díjfizetési kötelezettséggel és 2026. december 31-ig adjuk bérbe. Kérem, szavazzunk a 
106/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról az Irodavezető Úr által kiegészített technikai kiegészítéssel.  
 
608/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás 
szükségszerű módosítását/megkötését követően a  Budapest IX., Gát u. 25. I. emelet 8. szám alatti, 128 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 12.800 Ft/hó + ÁFA bérleti 
díjfizetési kötelezettséggel, az ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében, 2026. december 31-ig tartó 
határozott időre a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére bérbe adja.  
Határidő: 60 nap  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(11 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
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Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
 
17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása 

102/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. A társulat már berendezkedett, felújította 
a saját helységét, kiváló munkát végeznek. Kérem, hogy támogassuk őket ugyanazzal az összeggel, amivel eddig 
bérelték és 5 évre tudunk nekik hosszabbítani, tehát 2026. december 31-ig javasoljuk a helyiség bérbe adását. 
 
Dr. Mátyás Ferenc képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot, ugyanúgy 5 évre, tehát a dátum itt is 2026. december 31-
e lenne. A bérleti díj a jelenlegi maradna. Itt bejönne a következő kitétel: az előző napirendi ponttal ellentétben ez 
nem önkormányzati ház, így itt a közös költséget az Önkormányzat fizeti. Amennyiben a közös költség emelkedik, 
úgy a bérleti díj is a közös költség összegére emelkedik automatikusan. Felmerült egy olyan aggály, hogy az AppArt 
Egyesület a helyiséget tovább adják más szervezeteknek, egyesületek és szeretnénk kérni egy nyilatkozatot arról, 
hogy az AppArt Egyesületnek ezen tevékenységéből nem származik bevétel. 
 
Reiner Roland: Ez a nyilatkozat egy módosító az „A” határozati javaslathoz?  
 
Takács Krisztián: Igen. 
 
Janitz Gergő: A konkrét összeg az a 23.600 forint/hó +Áfa. Ugyanúgy, mint az előző napirendnél szeretnék kérni 
technikai pontosítást, tehát a határozati javaslat eleje a következők szerint módosulna: „Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét 
eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy…”  
 
Reiner Roland: Polgármester Asszony jelezte, hogy előterjesztőként befogadja a módosító javaslatokat.  
 
Takács Máriusz: Benyújtanék egy módosító javaslatot, amivel a tovább bérléses dolog kikerül belőle. Az összes 
ilyen független társulat, beleértve a Kettőspont Színházat is, úgy működik, hogy időnként másokat is beenged és 
bizony ezért elfogad terembért. Ha ezt nekik megtiltjuk, akkor az összes olyan szervezetnek meg kell tiltanunk, aki 
a területünkön működik és ez nem egy, nem kettő kulturális, civil szervezet. Nem szedhet semmilyen terembért, 
ha bejön hozzá valaki, nem szedhet jegyet. Ezt azért átgondolásra javasolnám. Ezek nonprofit és civil szervezetek. 
Valószínűleg ebből fedezik a rezsijüket, mert nem biztos, hogy pályázati forrásokból van működési költségük. Azt 
mondják, hogy van egy rendeletünk, ami erről rendelkezik. Akkor ezt nem kell külön megírnunk, mert ezek 
vonatkoznak rájuk. Javaslom, hogy kerüljön ki ez a határozatból, mert alapvetően már benne van egy rendeletben.  
 
Takács Krisztián: Tudtommal az Önkormányzat engedélye kell ahhoz, hogy ők ilyen tevékenységből bevételt 
szedjenek be.  
 
Janitz Gergő: A hatályos lakásrendeletünk ismeri a nem lakás céljára szolgáló helységek albérletbe adásának 
intézményét. Ez minden esetben előzetes kérelem alapján történik. Az albérleti többletdíj az a helység után 
fizetendő bérleti díj + 50%-a. Nem tesz különbséget a rendelet a piaci bérleti jogviszony és a kedvezményes bérleti 
díjú kulturális és egyéb bérleti jogviszonyok között. Ez rájuk ugyanúgy vonatkozik. Ami ebben a történetben 
speciális, hogy ez az egyesület a helységbérleti jogát kulturális pályázat keretében nyerte el. Ők a benyújtott 
pályázatukban már előzetesen megjelölték tudomásom szerint, hogy ők olyan konstrukcióban kívánják működtetni 
ezt a nagy helyiséget, hogy a szabad kapacitásokat társegyesületekkel, vagy más szervezetekkel megosztva 
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használják. Mivel mi őket ennek tudatában nyilvánítottuk nyertesnek, ezért kis túlzással ehhez mi hozzájárultunk, 
hogy ők ezt így működtessék. Ugyanakkor ez nem menti fel őket az alól, hogy konkrétan és határidőkkel, 
időpontokkal, egyéb tények megjelölésével előzetesen felénk nem kérelmezték az albérletbe adást. Nekik is 
albérleti többletdíjat kell fizetniük, amennyiben fennáll ténylegesen ez az albérletbe adás.  
 
Döme Zsuzsanna: Köszönöm Irodavezető Úr pontosítását. Én magam hívtam fel erre a figyelmet a pályázatok 
elbírálásakor ennél a szervezetnél és arra is, hogy ez a rendeleteink alapján jogszerű. A pandémiás nyitáskor, 
amikor meg tudta nyitni a helyiségét a szervezet, akkor személyesen is látogatást tettem és ott is felhívtam minderre 
a figyelmet. Nemcsak az övékét, ahogyan bizottsági Elnök Úr is említette, több ilyen szervezet is van. Ettől a 
szervezettől a beszámolójában nem kaptam ilyet és azóta sem kaptam erre vonatkozó jelzést, azt gondolom, hogy 
ez majd a következő beszámolóban várható. Ismételten felhívom majd rá a figyelmet. Van olyan szervezet, akitől 
kapunk ilyen információkat. 
 
Takács Krisztián: A pályázati anyagukban, amiben feltüntették, hogy a szabad kapacitást kiadják másoknak, 
ekkor jelezték-e, hogy ezért anyagi ellenszolgáltatást fognak kapni? Az a szándék, hogy ezt jogilag „rázzuk 
gatyába”. Úgy tudom, hogyha úgy adják ki a helységet, hogy azért pénzt kapnak és nem jelzik az 
Önkormányzatnak, az azonnali szerződés felbontására ad okoz, ami jelenleg problémás lehet, mert úgy tudom, 
hogy csak egyszer lehet velük szerződést hosszabbítani. A Képviselő-testületből senki nem szeretné, ha ez az 
együttműködés megszűnne. Pl. a Más Színház, akikkel ők együttműködnek, akik tevékenységét én személy szerint 
is nagyra becsülöm. Az a kérés, hogy ezt a helyzetet jogilag „rázzuk gatyába”.  
 
Takács Máriusz: Ha jól értem, semmiféle információnk nincsen arra vonatkozóan, hogy ők ezt a helyet bárkinek 
kiadták volna pénzért. Egy olyan helyzetről beszélgetünk, amiről semmilyen hivatalos információnk nincsen, azon 
kívül, hogy ott látjuk, hogy más szervezet is megfordul. Tisztázzuk akkor, hogy mit döntött a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság, mit tiltunk meg nekik és miért és mi volt itt a módosító javaslat? Az hangzott el, hogy a 
bizottság azt javasolja, hogy kerüljön be az előterjesztésbe, hogy ettől eltiltjuk őket, ha jól értettem. Kérdezem 
pontosan bizottsági Elnök Urat, hogy mi is volt ez?  
 
Reiner Roland: Kérem Képviselő Urat ismételje meg a módosítót a pontos szöveggel! 
 
Takács Krisztián: Semmiféle tiltásról nem volt szó. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egy olyan 
nyilatkozatot kért az egyesülettől, hogy ezért a továbbadási tevékenységért ők nem kapnak semmiféle anyagi 
ellenjuttatást, tehát nem pénzért adják tovább ezeket a szabad kapacitásokat, szabad helységeket.  
 
Takács Máriusz: De ők megtehetik azt, hogy pénzért adják tovább. Miért akarunk tőlük ilyen nyilatkozatot? Csak 
be kell jelenteniük. Arról beszélünk, hogy megtehetik, kicsit többet kell nekünk fizetniük és be kell jelenteniük.  
 
Döme Zsuzsanna: Értem, hogy miért van erre szükség. Pont azért, amit az előbb elmondtam. Magában az, hogy 
a pályázatban is már jelezték, erre hívtam fel a döntéskor a figyelmet, akkor tisztáztuk azt is, hogy erre van 
lehetősége a kedvezményes kulturális szereplőnek is. Azért van ennek értelme, amit a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság le szeretne nyilatkoztatni, amit az előbb elmondtam, hogy én azóta voltam ott és 
személyesen is jeleztem. Hivatalosan nem jelezték nekünk és a szakmai beszámolójukban sem szerepel. Eddig, 
amit be kellett adni beszámoló, az főként arra az időszakra vonatkozott, amikor főként a helység kialakítást, 
átalakítást végezték és alig tudtak működésekről beszámolni. A beszámolójukban nem is kellett még, hogy 
jelezzék, de én felhívtam rá a szervezet figyelmét, hogy előre és havonta kell ezeket jelezni. Hivatalosan nem 
kaptam ilyet, ezért indokoltnak érzem a nyilatkozatkérést. Ennek van nyoma, hogy történik-e ilyen vagy sem. 
 
Takács Máriusz: Értem, hogy nyilatkozzanak arról, hogyha megy hozzájuk valaki pénzért és arról is 
nyilatkozzanak, ha megy hozzájuk valaki nem pénzért. Jó, akkor nyilatkozzanak, sok értelme nincsen szerintem 
ennek a történetnek.  
 
Torzsa Sándor: Momentum frakció kezdi elérni azt, hogy ne szavazzam meg ezt a napirendet. Most van egy 
nyilatkozatkérésünk az egyesülettől, hogy ő továbbadta-e a helységet az előző időszakban és ezzel egyidőben mi 
meghosszabbítjuk x évre a szerződésüket. Jól értem a helyzetet. Ha az a nyilatkozat érkezik, hogy igen továbbadta 
a helyiséget, megszegte a rendeletünket, de akkor is meghosszabbítjuk velük a szerződést. Ezzel a javaslattal 
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egyszerűen csak komplikáljuk a helyzetünket. Nem értem, hogy mi történik akkor, hogyha most meghosszabbítjuk 
a szerződésüket és ők azt nyilatkozzák, hogy igen továbbadtuk, nem jelentették be, megszegték a rendeletet. Vagy 
rákényszerítjük a szervezetet egy hamis nyilatkozattételre, hogy ne szűnjön meg nekik a szerződésük? Ha ők azt 
nyilatkozzák ezt alapján, amit Szilágyi Zsolt elmondott, hogy igen továbbadták pénzért, akkor nyílván azt fogják 
nyilatkozni, hogy nem, nem adtuk tovább pénzért. Mi értelme van annak, hogy ezt csináljuk? A saját életünket 
bonyolítjuk. Gyerekek gondolkodjunk már kicsit, ne csak hangoskodjuk a Momentumba! 
 
Jancsó Andrea: Például ez az eset rámutatott arra, hogy a lakásrendeletünkben van egy olyan jogi hézag, amire 
eddig nem gondoltunk. Igaz, hogy nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség, de ott van mellette, hogy egy 
közhasznú kulturális szervezet. A lakásrendeletben erre vonatkozóan nincsen semmi, hogyha albérletbe adja, 
nevezzük ilyen csúnyán, akkor ott mi történik.  
 
Janitz Gergő: De van. A rendelet nem tesz különbséget helyiség és helyiség, illetve a bérleti jogviszony minősége, 
fajtája, formája között. Mindenkire ugyanúgy vonatkozik a lakásrendeletünk, ami tartalmazza az albérletbe adás 
feltételeit, annak a hozzájárulási módját és a bérlőre vonatkozó plusz feladatok és kötelezettségeket ilyen esetben. 
Nyílván azt egy lakásrendelet nem tudja kikerülni, ha valaki valamit nem jelent be.  
 
Döme Zsuzsanna: Arról van szó, hogy azt látjuk, hogy ez egy élettel megtelített helyiség, nem akarjuk nem 
meghosszabbítani ezt a szerződést. Ez a nyilatkozat inkább ráerősít arra, hogy van egy ilyen kötelezettség. Vagy 
aláírja ezt a nyilatkozatot és akkor ennek vannak következményei a mostani határozattól függetlenül is, bejelenti, 
hogy ott van még négy szervezet, akik neki további összegeket fizetnek, akkor az az ő bérleti díjára is hatással 
lesz. Ha pedig nem fogad ilyen szervezeteket, akkor marad továbbra is ugyanígy.  
 
Jancsó Andrea: Értettem Takács Máriusz elmondását, hogy ez egy sajátos helyzet. Ezek a kulturális szervezetek 
nonprofit és egyéb nehézségekkel küzdenek. Ez egy jó feladat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságnak, hogy gondolják-e, hogy akarnak-e különbséget tenni a lakásrendeletbe, hogy rájuk is vonatkozzanak 
ugyanezek a szabályok, vagy ezen sajátosság figyelembe vételével valamilyen kivételes szabályt bele lehetne 
emelni. Ez az eset jól megmutatta azt, hogy ezen igenis el kell gondolkodni. 
 
Baranyi Krisztina: Úgy gondolom, hogy az egy valódi kérdés, hogyha az Önkormányzat vagyongazdálkodását 
nézzük, közfeladatainak ellátását nézzük, helységeket, kulturális, civil, más célokra jelentősen redukált bérleti 
díjakért ad bérbe általunk támogathatónak vélt célokra. Jelentős árkedvezményt állapít meg. Ebben az esetben 
lehet-e további anyagi haszonszerzésre használnia a támogatott szervezetnek? Ez a mostani rendeletünkben így 
van szabályozva, hogy ez megengedett. Az, hogy ebből valamennyit az Önkormányzatnak vissza kell adni, az a 
mostani rendelet szerint evidencia. Valóban felvet olyan kérdéseket, hogyha mi ezt jelentős kedvezménnyel az ő 
céljaik, működésük, létük támogatására adjuk, akkor ne az ő üzleti tevékenységük céljára adjuk.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Az „A” határozati javaslatról fogunk szavazni a következő 
kiegészítésekkel, a határozat eleje az elhangzottak szerint változik: ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét eseti jelleggel 
magához vonja és úgy dönt, hogy…”. Az összeg 23.600 forint/hó+ Áfa és amennyiben a közös költség növekedne, 
az az összeg válik bérleti díjjá. A hosszabbítás 2026. december 31-ig szól. Emellett még a belekerül a határozati 
javaslatba, hogy nyilatkozzon arról, hogy ebből nem származik bevétele. Kérem, szavazzunk a 102/2021. számú 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítésekkel.  
 
609/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy - az együttműködési megállapodás 
szükségszerű módosítását/megkötését követően - hozzájárul az AppArt Egyesület által bérelt Budapest, IX. Bakáts 
tér 3. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2026. december 31. napjáig 
szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 23.600 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. Amennyiben a közös 
költség összege emelkedik, a bérleti díj is a közös költség összegére emelkedik. 
Továbbá felkérjük az AppArt Egyesületet, hogy nyilatkozzon arról, hogy ebből a tevékenységéből nem származik 
bevétele. 
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Határidő: 60 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester       

(11 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
18./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése 

99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. Ez egy nagyon jó szervezet, aki nagyon 
nagy bajban van, a megszűnés szélén. Ez a legkevesebb amit megtehetünk, az egyébként fontos feladatot ellátó 
szervezet felé.  

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 99/2021. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
610/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köztes 
Átmenetek Közhasznú Egészségmegőrző és Kommunikációs Nonprofit Kft. kérelmét méltányolja és a Budapest, 
IX. Balázs Béla u. 32/B. földszint III. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fennálló bérleti díj fizetési 
kötelezettségének 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra történő szüneteltetéséhez hozzájárul. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
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Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
19./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 

93/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a „C” határozati javaslatot. 
 
Takács Máriusz: Mint körzetes képviselő jelezném a képviselőknek, hogy ez az a kisbolt, ami felel azért, hogy a 
területen a közterületi alkoholfogyasztás igen rendszeres és kiterjedt mértékű. Erről nyílván nem maga a bolt tehet 
elsősorban. A bolt végig nyitva volt a pandémia alatt is. Nem tudtam azt az indoklást értelmezni, hogy emiatt vannak 
fizetés problémái. Magam részéről nem támogatom ezt a kérelmet. 
 
Torzsa Sándor: Azt nem értem pontosan, hogy ez a bolt már csődbe jutott vagy még működik? 
 
Reiner Roland: Még működik.  
 
Kállay Gáborné képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: A bolt működik. Az építész irodám pont felette, mellette van. Sok probléma van, hogy a lakosság 
bizonyos csoportja a boltban megveszi az alkoholt és közterületen elfogyasztja. Ez ellen, hogy az üzletében 
vásárolt alkohol italokat az üzlettől pár méterre fogyasszák el és dobálják szét a szemetet, ebben egy üzletnek 
felelőssége van. Nekünk ezt figyelembe kell vennünk és én sem támogatom azt, hogy bármilyen kedvezményt 
adjunk számukra.  
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatának megfelelően a 
„C” határozati javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzunk a 93/2021. számú előterjesztés „C” határozati 
javaslatáról. 
 
611/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a Pindurteam Kft. 
bérleményét képező Budapest, IX. Haller u. 4. földszint II. sz. alatti helyiség után felhalmozott 922.967 Ft összegű 
hátralékot nem engedi el. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
20./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye 

104/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolja 
támogatásra a Képviselő-testületnek. Az egyesület ügye járt már előttünk és járt itt az egyesület elnöke is. Nem 
ismeretlen a történet. Hosszú vita közben az az opció is felmerült, hogy vegyük le napirendről, ami végül nem 
történt meg. Irodavezető Úr jelezte, hogy az előterjesztésben benne van, hogy megkötünk vele egy szerződést egy 
másik helyiség kapcsán, viszont nincsenek paraméterek, amik alapján tényleg meg lehetne kötni a szerződést. 
Azért került ez elénk félkész állapotban, mert később megint vissza fog elénk jönni, amikor a megkötésről már 
tudunk minden információt. A bizottság mindent egybevetve nem javasolta elfogadásra az előterjesztést.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja támogatásra a Képviselő-testületnek. Mint egyéni képviselő is hozzászólok: ez az az előterjesztés, 
aminek a körülményei és a kálváriája nagyban elgondolkodtatja az embert, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságba van-e értelme egyáltalán dolgozni, vagy ennek a bizottságnak van-e hosszútávon értelme. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 104/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
612/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest, IX. Üllői út 57. földszint II. sz. alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség Budapest IX. Kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület részére történő 
kedvezményes bérbeadása és ezzel egyidejűleg a Budapest IX. Kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület Budapest, 
IX. Ferenc körút 28. földszint IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetése 
érdekében.” 

 (2 igen, 2 nem, 9 tartózkodás) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
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Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  tartózkodott  
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  nem  
Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  távol 
 
21./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye 

120/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 
támogatásra a Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot. 
 
Gyurákovics Andrea: Tegnap bizottsági ülésen volt egy kérésem: szerettem volna, hogyha ma itt személyesen 
találkozunk Főszerkesztő Úrral. Erre kaptunk is egy ígéretet, de úgy látom, hogy az Igazgató Úr jött el és a 
Főszerkesztő Úr nem vette magára vonatkozóan kötelező érvényűnek a kérést. A kérdéseimet Igazgató Úrhoz 
nagyon szívesen feltenném, de azok a kérdések lennének, amelyek a novemberi bizottsági ülésen már 
elhangzottak és akkor az Igazgató Úr elmondta, hogy ezekre a kérdésekre a Főszerkesztő Úr tudna válaszolni. Jó 
lett volna, ha kapunk rá válaszokat most.  
 
Torzsa Sándor: Kicsit furcsa helyzetben vagyunk, mert a cégeket általában az igazgatók szokták képviselni, 
persze kérhetjük az alkalmazottakat is, hogy vegyenek részt a képviselő-testületi ülésen. Akit Gyurákovics Andrea 
szeretett volna látni, ő csak egy alkalmazott, nincsen vezetői státusza a cégen belül. Pataki Mártontól se kérjük, 
hogy a parkolóőröket ültesse be a képviselő-testületi ülésre. Elégedett vagyok azzal, hogy itt van a körünkben 
Igazgató Úr. Az egy másik kérdés, hogy értem, amit Gyurákovics Andrea mond ebben a kérdéskörben. Nem 
mondta el a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke, így kénytelen vagyok én elmondani, bár jó lenne, ha a 
bizottsági elnök korrekt összefoglalókat adnia a vitáról. Felmerült a vitában, hogy sajnos az újság 
szerkesztőségének nagyon leamortizált számítógépes gépparkja van. Épp, hogy a munkavégzés ezen a 
gépparkon még tud működni. Megelőlegezem a bizalmat, hogy lesz helyisége az újságnak és valószínűleg a 
Ferencvárosi Művelődési Központba egy új helyre költözés fog történni, tehát kérem a városvezetést, hogy amikor 
a költségvetés kalkulálást csináljuk, akkor tervezzünk azzal, hogy célszerű lenne új számítógépeket az újság 
rendelkezésére bocsájtani. Hova tovább, ott az ingóságok kérdése sem elrendezett. Azok az ingóságok, amelyek 
most a Balázs Béla utca 5. szám alatt vannak, az nem a cég tulajdona, azokkal is kellene majd valamit kezdeni. 
Ezeket a kérdésköröket érdemes majd végiggondolni.  
 
Baranyi Krisztina: Őszintén nem értem, hogyan jutott el idáig ez az ügy. Ez egy egyszerű iroda ügy. Egy olyan 
szerkesztőségről, melynek korábban is volt helye egy cégben lévő szervezeti egységnek egy 35m2-es irodája, amit 
úgy választottunk, hogy az érintettek közös egyeztetésével és egyetértésével. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft., 
a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetése, a Vagyonkezelési Iroda leültek és megbeszélték, hogy hol lehetne 
helyet találni a szerkesztőségnek. Nem kértek sokat, 30 m2-t. Ebbe senki nem szólt bele, mert a Ferencvárosi 
Művelődési Központ tudta, hogy neki milyen termei vannak, azt milyen célra adja bérbe, milyen célra használja, 
milyen civilek vannak ott. Kézenfekvő volt, hogy a tv szerkesztősége mellé költözne az újság is. Tudta a tv is, hogy 
náluk nincsen hely. Végigtekintették a lehetőségeket és megegyeztek felnőtt emberek módjára. Ebbe a 
megegyezésbe felülről, kívülről szól bele most a Képviselő-testület. Amely azzal jár, mint, ahogyan többször is 
elmondta a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetője, hogy a Képviselő-testület kérésének eleget tesznek, ez a 
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döntés, más szervezetek kiszorításával, más szervezetek kárára tud csak megtörténni. Le is írta részletesen, hogy 
milyen szervezeteknek nem tudnak ezután helyet biztosítani és azt is leírta, hogy mennyi bevételtől esik el ezzel a 
döntéssel a Ferencvárosi Művelődési Központ. Őszintén nem értem, hogy mi a motivációja ennek. Politikai 
relevancia, önkormányzati működés tekintetében ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, viszont mi 
felülbíráljuk a közvetlenül érintett résztvevők egyeztetése alapján megszületett döntést ezzel kapcsolatban. Lelkük 
rajta. Én biztosan nem támogatom azt, hogy az újság szerkesztősége elköltözzön a Ferencvárosi Művelődési 
Központba és így az előbb felsorolt károk érjék a kerületet.  
 
Jancsó Andrea: Torzsa Sándorra szeretnék reagálni: a tegnapi biztossági ülésen elhangzott, hogy valamennyi 
újságíró alvállalkozásban látja el a feladatát az újságnál. Az a hasonlat jutott eszembe, hogy egy építőipari 
fővállalkozó sem vesz lapátot az alvállalkozójának, hogyha szerződést köt vele. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A vita során tegnap is jeleztem, hogy mind a két verziót tudom támogatni. Nem tudom elmenni 
amellett, amit már tegnap is elmondtam, hogy a XXI. században a szerkesztőségek egyre inkább állnak át a digitális 
működésre. Nem arról kellene szólnia a vitának, hogy Balázs Béla utca vagy Ferencvárosi Művelődési Központ, 
hanem kell-e egyáltalán valami? Dolgozom ilyen szerkesztőségnél, ami abszolút digitálisan működik. Van print, 
van online felület. Mind a kettő megvalósítható az első pillanattól az utolsó pillanatig online, team rendszeresen 
vagy zoomon keresztül tökéletesen működőképes rendszer. Ráadásul a képernyőt is meg lehet osztani. Most is a 
szerkesztőség nagy része home office-ban dolgozik. A képviselőknek sincsen egy fikarcnyi szobája, helye sem, 
sehol sem a Hivatal épületében dedikáltan, de meg tudjuk oldani a megbeszéléseket és mindent is. Szerintem ez 
működik. Azt sajnálom, hogy Főszerkesztő Úr nem jött el. Nem csodálkoztam ezen, azon a szinten vagyok, hogy 
számomra egy e-mailre sem tud választ adni. Ha megnézzük a legújabb lapszámot, benne lesz az irodalmi 
díjátadóiról egy kis összefoglaló, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ingyen írtam az újságnak. A múltkor kalkulált 
összegek egyike sem vonatkozik rám. Annyi visszajelzést sem kaptam, hogy az e-mailt megkaptam a cikkel, hogy 
le fog-e egyáltalán jönni vagy nem fog. Dolgozom ilyen szerkesztőségben, eléggé vakartam a fejem, hogy 
bekezdéseket húznak ki a cikkből és írnak át mondatot úgy, hogy a változatást a szerzőnek semmilyen mértékben 
sem juttatják vissza. Az eljárás furcsa, de nem meglepő. 
 
Mezey István: Többször jeleztem, hogy az újság ez a szintű függetlensége az valószínűleg nem tesz jót a helyi 
közéletről való tájékoztatásnak. Most Főszerkesztő Úr szintén nem jött el. Ő annyira független ettől a kerülettől, 
hogy mindegy is, hogy itt van-e, mert, amit ír, az teljesen független attól, ami itt zajlik. Érteni vélem és szeretnék 
válaszolni Polgármester Asszony kétségére: a Képviselő-testület valószínűleg azért szeretné a Ferencvárosi 
Művelődési Központban látni ezt a szerkesztőséget, mert abban reménykedik, hogy ezáltal a Médiacég vezetése 
bármilyen módon rá tud hatni a főszerkesztőre vagy a szerkesztőségre. Az újság minőségének javulása érdekében 
kétségben vagyok ez ügyben. A cégvezető többször is jelezte, hogy nem tud erre a dologra ráhatni, attól, hogy 
helyileg ott lesz a Ferencvárosi Művelődési Központban, nem biztos, hogy megvalósul. Ez az eszközbeszerzési 
ötlet is itt van. Őszintén remélem, hogy az újság tartalmának a színvonala azért volt eddig ilyen, mert technikailag 
elavult eszközökön születtek a cikkek, de nem biztos.  
 
Torzsa Sándor: Tegnap délután 12.00-13.00 óra között volt egy online egyeztetés ezen előterjesztés ügyében. A 
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, a Főszerkesztő Úr, a Cégvezető Úr és a városvezetés részéről 
Somlai János, a másik frakció részéről Dr. Mátyás Ferenc, Takács Krisztián és én magam vettünk ezen részt. Mi 
az ott elhangzottak szerint fogunk szavazni. Sajnálom, hogy Polgármester Asszony ezzel ellentétes álláspontot 
képvisel.  
 
Zombory Miklós képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Ezt most nem nagyon értem. Az előbb vetette fel Dr. Mátyás Ferenc, hogy hiányolja a 
Főszerkesztő Urat, mert nem egyeztetettek. Volt egyeztetés vagy nem volt egyeztetés? Az, hogy milyen 
helyiségben működik egy újság szerkesztősége, nem rám tartozik. Egy ilyen hosszantartó, vitákkal terhelt tárgyalás 
ez most. Egy iroda ügyében már mindenfele voltunk: a Fidesz nyilatkozott az újság minőségéről, meg arról, hogy 
hogyan hasson a médiacég vezetője a főszerkesztőre azért, hogy javuljon az újság minősége. Mondja ezt a Fidesz, 
aki egy úszómesterrel vezette 10 évig a kerületi újságot. Itt tartunk már. Illetve az Önök mindenféle, fogalmam 
nincsen, hogy milyen sérelmek alapján megfogalmazott minősítéseire az újsággal és a főszerkesztővel 
kapcsolatban, könyörgöm nem erről van szó. Egy 33 m2-es irodahelyiségről van szó.  
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Hagymási Zoltán: Most két helyiségről beszélünk: a Balázs Béla utcairól és a Ferencvárosi Művelődési 
Központban lévőről. Ha jól értem, valószínűleg a Ferencvárosi Művelődési Központban lévő megoldás lenne 
többségben. Elszeretném mondani, hogy az a helyiség gyakorlatilag egy tanterem. Szerkesztőségi munkára 
jelenleg alkalmatlan. Nekünk még ezt azzá kell tennünk. Itt jönne az az eszközigény, hogy 1-2 számítógépet kellene 
vásárolnunk, és ahhoz bútorokat, számítógépasztalt, székeket. Ez most egy csupasz terem, ott nem lehet mit 
csinálni. Erre kérném a jövő évi költségvetésből a támogatásukat, hogyha a Ferencvárosi Művelődési Központ 
mellett döntenek, akkor ebben támogassák a médiacéget.  
 
Döme Zsuzsanna: Röviden szeretnék csak hozzászólni ehhez a furcsa vitához. Nagyon örülök, hogyha a 
Ferencvárosi Művelődési Központ továbbra is inkább programoknak és lakossági foglalkozásoknak lenne a 
helyszíne. Ezen lehetőség csökkentésének nem örülnék. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztői javaslat, az a „B” határozati javaslat, így először erről 
fogunk szavazni. Kérem, szavazzunk a 120/2021. számú előterjesztés „B” határozati javaslatáról. 
 
613/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Budapest, IX. Balázs Béla u. 5. földszint III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, 
határozatlan időre szólóan a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. használatába adja, valamint hozzájárul , hogy a 
társaság az ingatlant telephelyeként használja, azt a társaság létesítő okiratában és a cégnyilvántartásban 
feltüntetheti. 
2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítása, a Budapest IX. Balázs Béla u. 5. földszint III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
telephelyeként történő felvétele érdekében.” 

 (3 igen, 3 nem, 8 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  nem 
Jancsó Andrea  tartózkodott 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  tartózkodott  
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  nem 
Takács Zoltán  tartózkodott 
Torzsa Sándor  nem 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 120/2021. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
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614/2021. (XII.9.) sz. 
Határozat 

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
újságszerkesztőségének a Ferencvárosi Művelődési Központban történő elhelyezése érdekében. 
Határidő: 60 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
  
22./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

105/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra 
javasolta. 
 
Jancsó Andrea és Dr. Mátyás Ferenc képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Az első az, hogy most módosítunk egy SZMSZ-t, ha jól értem, illetve hatályon kívül 
helyezzük azt az SZMSZ-t, amit 2020. szeptember 3-án képviselő-testületi ülésen fogadtunk el. Most nagyjából 
egy év múlva hatályon kívül helyezzük és újat fogadunk el. Vezetői munkakörök közül van az ügyvezető, gazdasági 
vezető és szervezési vezető. Ez utóbbi kicsoda? Ez egy új munkakör? 
 
Reiner Roland: Többek között az az oka annak, hogy új SZMSZ készült, hogy Igazgató Úr áttekintette, belakta a 
FESZOFE Nonprofit Kft-t és új SZMSZ megalkotására tett javaslatot. 
 
Márton József: Két új beosztás, két új munkakör van a cégünknél: az egyik az előző év decemberétől a gazdasági 
vezetői munkakör, ami a korábbi egyik külsős főkönyvelőnek a kiváltására történt. A másik pedig a szervezési 
vezető. A munkakörét és a feladatkörét az előzetesen elkészített 42 oldalas anyagban lehet megtalálni. 
Összehasonlítottuk a korábbi SZMSZ-t a mostani SZMSZ-szel. A VI. fejezet 3. pontjában található az, hogy melyek 
a szervezési vezetőhöz tartozó feladatok. Olvassam fel mindet, vagy előttük van? Ezt mindenki megkapta azt 
hiszem. Igyekeztünk részletesen kidolgozni, hogy minél kevesebb kérdés merüljön fel.  
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Reiner Roland: Képviselő Asszony a nevekre volt kíváncsi. Ki tölti be ezt a két pozíciót? 
 
Márton József: Polyák Béla a személy.  
 
Gyurákovics Andrea: Azért kérdeztem erre rá, mert Polyák Béla a Felügyelő Bizottságban van, ha jól emlékszem 
a FEV IX. Zrt-nél. Ez a kettő nem összeférhetetlen, kérdezem Jegyző Asszonytól.  
 
Márton József: Nem összeférhetetlen. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 105/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
615/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. szeptember 3. napján kelt, a 
Képviselő-testület 455/2020. (IX.10.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti átalakítására 
tekintettel hatályon kívül helyezi, egyúttal új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogad el a 105/2021. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletben meghatározott tartalommal. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
23./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása 

94/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 94/2021. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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616/2021. (XII.9.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) 
bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, vezető állású 
munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot jelen előterjesztés – 94/2021. számú - melléklete 
szerinti tartalommal megalkotja. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea tartózkodott 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  távol 
Kállay Gáborné  távol 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  tartózkodott 
 
24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi 
munkaterve 

91/2021., 91/2-3/2021. sz. előterjesztések   
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Mielőtt a vitára és a hozzászólásokra sor kerülne: két módosító javaslat érkezett. Az egyik 
előterjesztői módosító Polgármester Asszonytól, ez a 91/2/2021. számon elérhető. Érkezett egy a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságtól, gondolom erről Árva Péter fog beszélni. 
 
Kállay Gáborné képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság kb. 40-45 napirendi pontja van, amit a 
saját munkatervébe tervez felvenni. Azzal a kérdéssel fordultam a bizottsági ülésen jelenlévő képviselőkhöz, hogy 
melyek azok a témák, amelyek, azon túl, hogy bizottsági előterjesztést vagy tájékoztatót kapunk róla, azok 
jelenjenek meg képviselő-testületi előterjesztésként is. A vitában elhangzottak alapján és a hivatali vezetőkkel 
történt egyeztetés után az alábbi listát állítottuk össze, ami 91/3/2021. számon található.  
 
Reiner Roland: Ez kiosztásra került?  
 
Árva Péter: Ez nem került kiosztásra. Feltöltésre került az irodával egyeztetve. Feltöltésre került időben a tárhelyre. 
Előttem egy példány található, ha gondolja Polgármester Asszony felolvashatom.  
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Jancsó Andrea képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Ezt még én sem láttam. Kérem, kerüljön kiosztásra a módosító javaslat.  
 
Reiner Roland: Szünetet rendelek el.  
 
SZÜNET 
 
Reiner Roland: Ott tartottunk, hogy Árva Péter bizottsági elnökként jelezte, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság módosítással él a munkatervhez.  
 
Árva Péter: Mindenki előtt ott van a módosítás. Néhány dolgot kiemelnék, az összes határidő kijelölése a hivatali 
vezetőkkel való egyeztetéssel történt. Azt a kört megtettem tegnap, hogy ezeket az előterjesztéseket valóban 
vállalják-e a megadott időre. Szeretnék egy tájékoztatót januárra az elektromos rollerekkel kapcsolatosan. A 
Városgazdálkodási Iroda sokat dolgozik ezen, szeretnénk látni, hogy hogyan áll a folyamat. Februárral a zajjal 
kapcsolatos rendeleteket szeretnénk áttekinteni. Erről is volt ma már szó. A Demokrata frakció kérésére bejön a 
„Törd a betont” programról a tájékoztató. Márciusban Alpolgármester Úr vállalt egy tájékoztatót a kerékpárút 
hálózatról és annak fejlesztési lehetőségeiről. Áprilisban ugye nem tartunk képviselő-testületi ülést. Májusban 
kiemelném a parkolóhely és gépjárműkataszter készítéséről az előterjesztést. Fontos hiánynak tartom, hogy 
nincsen információnk arról, hogy hány autó van. Több hivatalból, több különböző helyről próbáljuk beszerezni az 
összes szükséges információt, ennek a szervezését Pataki Márton vállalta. Szintén májusban fontos napirend 
lenne a klímastratégiából eredő konkrét lépésekről egy előterjesztés, amin Alpolgármester Úrral együtt közösen 
szeretnénk dolgozni a következő hónapokban. Június hónapra egy nagy falat jönne be a rehabilitációs terv 
felülvizsgálata. Amikor elfogadtuk a rehabilitációs tervet, akkor is azt mondtuk, hogy ezt újra és újra elő kell venni 
és szükség szerint át kell gondolni, hiszen nagyon kevés a forrás erre. Meg kell említenem, hogy a bizottsági 
vitában további három dolog került még kérésre: tájékoztató a kerületi kutyafuttatókról és kutya Wc-kről, tájékoztató 
a kerületi játszóterekről és tájékoztató a Markusovszky téri építkezésekről. Ezeket nem soroltuk be a Hivatallal 
egyeztetve az első féléves munkatervbe, ezeket a második félévben kellene megvitatnunk és megtárgyalnunk. 
 
Sajó Ákos képviselő bejött az ülésterembe.  
 
Baranyi Krisztina: Az előterjesztés nagy részét befogadom, támogatom, ennek figyelembevételével szavazunk 
majd róla. Egy dologban kérném a türelmét Elnök Úrnak, mégpedig a januárra betervezett tájékoztató az 
elektromos rollerek parkolásáról és a mobilitási pontok kialakításáról, azért mert a fővárosi tárgyalások ebben az 
ügyben nem állnak túl jól. Most, decemberben az elmúlt fél évhez képest még nem nagyon történt ebben az ügyben 
semmi. Viszont januárban, februárban egészen biztosan pontot tesznek ennek a végére. Azt kérném, hogy ezt a 
tájékoztatót a márciusi képviselő-testületi ülésre ütemezzük be, hogy már valamit tudjak is erről mondani.  
 
Árva Péter: Nagyon fontos tisztázni azt, hogy sok folyamatban lévő ügy. Többször is elénk jöhetnek. Dr. Solt 
Péterrel azért javasoltuk az időpontot, mert nagy a feszültség a képviselőkben, hogy erről minél előbb halljunk, 
hiszen van egy folyamat, amire kevés a rálátásunk. Értelemszerűen el tudom fogadni ezt a módosítást, az a fontos, 
hogy van egy ilyen folyamat és halad az ügy. Ezt el lehet mondani januárban is, el lehet mondani márciusban is. 
Nem rajtunk múlik és nem is Polgármester Asszonyon, hogy még nincsen új információ, hanem bonyolult 
tárgyalásokon múlik. Azért tettük előrébb csak, mert a március egy nagyon sűrű hónap lesz így is. Elfogadom 
Polgármester Asszony kérését. Az előterjesztéseknél még, ahol városfejlesztési ügy volt, ott magamat jelöltem 
meg előterjesztőként, hiszen egy tájékoztató, ha a bizottságra jön be, ott általában én vagyok az előterjesztő, 
értelemszerűen ez semmiféle problémát nem okoz, hogy Polgármester Asszony az előterjesztő vagy én. Nem 
hiszem, hogy ebből probléma lenne. Nem terhelni akartam a Polgármester Asszonyt és a Hivatalt, ezért, amit 
lehetett, azt a magam nevére vettem. 
 
Baranyi Krisztina: Támogatom is, hogy a Képviselő-testület elé kerülő tájékoztatók, előterjesztések bizottsági 
elnökök vagy képviselők nevén érkezzenek, főleg, hogyha oroszlánrészt vállaltak a munkából. Az a jó hírem van, 
hogy ebben az ügybe, ami rajtunk múlik, az nagyjából megvan. Elfogadja Képviselő Úr a márciusi időpontot, 
köszönöm. 
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Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 
támogatja az előterjesztést. Egy módosító javaslatot fogalmazott meg a bizottság: a május-júniusi hónapra két 
fordulóban az új SZMSZ koncepció bekerülését szeretnénk. Úgy tudom, hogy az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes 
Bizottság gyakorlatilag elvégezte a munkát. Ennyi ideje van még a véglegesítésre Jegyző Asszonynak, a Jogi 
Csoportnak az átnézésre. Biztos vagyok benne, hogy ez elég idő. Képviselőként is elmondom a hozzászólásomat: 
most láttam Árva Péter javaslatait. Örülök annak, hogy érkeznek egyéni képviselői és bizottsági javaslatok. Tudom, 
hogy már hihetetlenül sokat keres a Hivatal a 60.000 forinttal, hogy akár terhelhetjük is, de kicsit félek attól, hogy a 
mennyiség, a legalább 17 tájékoztató elkészítése fél éven belül, az lehet, hogy talán a minőség rovására megy. 
Nem ellenzem, hogy ennyi tájékoztatónk legyen, sőt én is tudnék még van 34-et hozzátenni, mert azok is fontosak, 
de én ezt most nem teszem meg. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot, néhány módosítással. Amit a 91/2/2021-es számú 
módosításban látunk: a májusi ülésre jönne be Dr. Mátyás Ferenc előterjesztése a Döntés Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek, és az 
etikai eljárás szabályairól szóló napirend. Ezt előterjesztői kérésre februárra szeretnénk majd felvenni. Februárra 
és márciusra két fordulóban szeretnénk felvenni a munkatervbe a lakásrendelet módosítását. Ezek mellett 
elhangzott már az SZMSZ módosítása májusi-júniusi hónapra, ezt a bizottság is javasolja.  
 
Reiner Roland: Jól értem, hogy a lakásrendelet módosításánál kifejezetten kétfordulós módosítást szeretnének? 
 
Takács Krisztián: Igen. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek az említett két módosítással: a lakásrendelet módosítása február és március, illetve az új 
SZMSZ május-júniusi módosítással együtt. 
 
Árva Péter: Elfelejtettem egy apróságot mondani: értelemszerűen, hogyha tervismertetés, bemutatás történik, 
akkor a képviselő-testületi tájékoztató az egy pár soros összefoglaló lesz. Maga az esemény, hogy tájékoztató 
tartására kerül sor bármilyen tervező, azt szeretném továbbra is a bizottsági ülések keretében megtartani kedden 
és a képviselő-testület elé néhány soros összefoglaló kerülne ezen témákban. Ezt azért tartom fontosnak, hogy 
munkaszervezés szempontjából ugyanazt az előadást kétszer megtartani teljesen felesleges. Ez így megfelelő 
lehet mindannyiunk számára, hogy magát a terveket, rajzokat, beszélgetést, a szakmai vitát le lehet folytatni a 
bizottsági ülésen és a Képviselő-testület elé nem kerülne az egész újra, mert az teljesen felesleges ismétlés lenne. 
Hogy ez a 17 pont sok vagy kevés? A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságon próbálunk 
tartalmi munkát végezni és ezek csak olyan előterjesztések, amiket bizottsági ülésre kértünk volna. Ezek az 
anyagok mindig elkészülnek. Torzsa Sándort várom a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
üléseire. Csak annyi történik, hogy ezekről a Képviselőt-estület is vitatkozhat, felveheti a napirendjére. 
 
Dr. Mátyás Ferenc képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Gyurákovics Andrea: A mostani napirendnél a 79/2/2021-es előterjesztést levettük napirendről úgy, hogy az 2022-
ben jön vissza. Melyik hónapra van ez tervezve? Kell erről külön javaslatot tenni vagy ez automatikusan bekerül? 
Ez a közterületek használatáról szóló rendeletmódosítás. Mikor jönne vissza ez?  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Pont ez lett volna, amit szerettem volna módosítónak kérni, hogy az előterjesztés a februári 
képviselő-testületi ülésre jöjjön majd be. Van egy javaslatom: a módosító értelmében a hivatásetikai alapelves 
történet 2022. májusi képviselő-testületi ülésre van betervezve, azt szeretném kérdezni, hogy tekintettel arra, hogy 
a szöveg nulladik verzióját már megírtam. Az irodavezetőkkel lesz egy egyeztetés, de a kérdésem, hogy a nulladik 
verziós kész szövegtől indokolt-e, hogy elteljen még hat hónap, mire a Képviselő-testület elé tud jönni. Van-e 
lehetőség arra, hogy ezt a februári ülésen megtárgyaljuk? 
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Reiner Roland: Képviselő Úr pont nem volt bent Takács Krisztián már elmondta, hogy februárra szeretné kérni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Igen, a bizottsági ülésen ott voltam, csak meg akartam kérdezni Jegyző Asszonytól, hogy 
működhet-e, hogy bejöjjön, és, ha ő azt mondja, hogy igen, akkor szeretném, hogy februárban tárgyaljuk meg. 
 
Baranyi Krisztina: Igyekeztünk úgy áttekinteni a munkatervet, hogy megnézzük a kötelezően napirendre veendő 
napirendeket, előterjesztéseket. A nagyon fontos témákat, amivel például januárban-februárban a Képviselő-
testület a költségvetéssel sokat fog foglalkozni. Fontos, hogy arányosan legyenek elosztva a képviselők, 
bizottságok által javasolt munkatervi pontok. Annyi volt az oka a hátrasorolásnak, hogy a január-február nagyon 
meg van terhelve és szeretnénk, hogyha arányosan lennének elosztva, tekintettel arra, hogy újra 10-12 órás 
képviselő-testületi ülések várhatóak. Nagyon fontos témákból nem szeretnénk egy-egy ülésre kettőnél-háromnál 
többet behozni. Ha Képviselő Úr szeretné és a Képviselő-testület megszavazza, természetesen bejöhet februárra, 
csak nekünk akkor a fókusz a költségvetésen van. 
 
Árva Péter: Tervezőként mindig szeretem azt a megközelítést, hogy először összeszedjük a problémákat és ezt a 
célt szolgálná ez a fontos tájékoztató. Ezt a rendeletet újra elénk venni márciusban vagy májusban lenne célszerű. 
Javaslom, hogy márciusba vagy májusba jöjjön be a rendelet.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Ezzel nem értek egyet, húzzuk, mint a rétestésztát, ennek nem vagyok híve. Szeretném kérni, 
hogy februárra jöjjön be a hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályairól szóló előterjesztés. Kifejezetten 
azért, mert ezt nem kell megírni, előkészíteni a Hivatalnak. Egy olyan előterjesztésről van szó, ahol a munkának 
egy jelentős része már elvégeztetett, utána már csak a finomhangolást kell ezzel kapcsolatban elvégezni. 
Szeretném a februári képviselő-testületi ülésre. Ismerik az álláspontomat. A munkaterv, nem a szentírás. Ha ahhoz 
képest van eltérés és valami olyan körülmény jön, hogy a február nem tartható, hanem tolásra van szükség, az 
benne van a pakliban. Ahogyan a mai ülésre kellett volna jönnie az új SZMSZ-nek is.  Nyílván előzetes 
kommunikáció és jelzés legyen majd erről.  
 
Reiner Roland: Megpróbálom összefoglalni, hogy miről fogunk szavazni. Az eredetihez képest egyrészt van a 
91/2/2021-es számú polgármesteri módosító, ami márciusra az elektromos eszköz elszállításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a köztisztasági koncepciót tartalmazza. Tartalmazza 
azt, hogy Településkép védelméről szóló rendelet az eredeti javaslattól eltérően májusi és júniusi ülésen legyen 
tárgyalva. Polgármester Asszony előterjesztőként befogadta a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésén megfogalmazott javaslatokat, kivéve a januári rollertájékoztatóval kapcsolatban. Ezen kívül a 
többit kérdezem az előterjesztőtől, hogy május-júniusra az új SZMSZ első és második fordulóját befogadja-e? Igen. 
Február-márciusra a lakásrendelet módosítását? Igen. A hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályairól 
szóló előterjesztést februárra? Igen. A nyílászárókkal kapcsolatos rendeletmódosítást februárra? Márciusra. Dr. 
Mátyás Ferenc is bólogat. Ez lesz az első félévi munkatervünk. Kérem, szavazzunk a 91/2021., 91/2-3/2021. számú 
előterjesztések normatív határozati javaslatáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 
 
617/2021. (XII.9.) sz. 

 
Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. év I. félévi munkatervéről 

 
2022. január 27. 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

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

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 
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3./ 2022. évi forrásmegosztás véleményezése 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
4./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 
és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. 
évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 
    Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
6./ Tájékoztató a fakataszter készítéséről 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
2022. február 10. 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 
3./ 2022. évi elidegenítési címjegyzék 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 
4./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. 
nevelési évre 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,  
    Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
7./ Döntés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályairól 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
 

8./ Tájékoztató a zajjal kapcsolatos rendeletekről és a zajmérésről 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
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9./ Tájékoztató a törd a beton programról 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
10./ Tájékoztató a Boráros tér átalakításáról 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
11./ Tájékoztató a kerületben épülő új vasútállomásokról 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
 

2022. február 24. 
 
Közmeghallgatás 

2022. március 10. 
 

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

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,  
    Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
2./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egyfordulóban) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,  
    Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
3./ Gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló rendelet (I. forduló) 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közterületein rendeltetésellenesen tárolt, elhagyott 
közösségi használatú elektromos eszköz elszállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit, címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 

    Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 

 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 
7./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője 
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8./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása 
Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök 

 Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság  
 
9./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
10./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
 

11./ Köztisztasági koncepció megalkotása  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
12./ Tájékoztató az elektromos rollerek parkolásáról és a mobilitási pontok kialakításáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
13./ Tájékoztató kerület közvilágításáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
14./ Tájékoztató a Ferencváros területén található kerékpárút hálózatról, és annak fejlesztési lehetőségeiről 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
15./ Tájékoztató a Mester u. felújításáról 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
16./ Tájékoztató a HÉV fejlesztésről 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
2022. május 12. 

 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

     Városgazdálkodási Bizottság 
 

2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

     Városgazdálkodási Bizottság 
 

3./ Gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló rendelet (II. forduló) 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló (egyfordulóban) 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Tárgyalja: valamennyi bizottság 
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5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
7./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
8./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
9./ Településkép védelméről szóló rendelet (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
     Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
     Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
      Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

  Városgazdálkodási Bizottság 
 

12./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó 
támogatásra 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 

13./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
14./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
15./ Javaslat kulturális témájú közszolgáltatási szerződések módosítására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
16./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
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17./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása 
Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
18./ Tájékoztató a meglévő nyilvános WC-kről, javaslat újak WC-k telepítésére 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
19./ Előterjesztés Parkolóhely és gépjármű kataszter készítésére 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
20./ Előterjesztés a klímastratégiából eredő konkrét lépésekről 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
 

2022. május 26. 
 
Közmeghallgatás 
 

2022. június 9. 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
3./ Településkép védelméről szóló rendelet (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
6./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 
7./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 
2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
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8./ Csatlakozás, valamint kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi fordulójához 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 
10./ A rehabilitációs terv felülvizsgálata 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

 
11./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök 
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

 
12./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek 
 
1./ önkormányzati hatósági ügyek 
 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 (16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
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25./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú 
épületekben 

121/2021., 121/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok 
 

Reiner Roland: Ez Szilágyi Zsolt előterjesztése. Ehhez érkezett egy módosító indítvány Polgármester Asszonytól 
és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságtól is. A bizottság javaslata meghagyja a felhőalapú 
rögzítést az eredeti javaslathoz képest, viszont behelyezi az 50%+1-es bérlői beleegyezést.  
 
Árva Péter: Polgármester Asszony beadott egy módosító javaslatot, aminek két tartalmi eleme volt: az egyik a 
fizikai rögzítés vagy felhőalapú rögzítés. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a vitában 
ezt a részt nem támogatta. Az eredeti előterjesztésben a felhőalapú rögzítéssel értett egyet a bizottság, viszont a 
másik fontos rész, hogy az adott épületben szerződéssel rendelkező emberek 50%+ 1 fő hozzájárulása legyen 
szükséges, ezt támogatta. A bizottság a Polgármester Asszony előterjesztését leszavazta, de szóbeli 
előterjesztésként két részben beterjesztettem ezt és ez alapján egy bizottsági javaslat alakult ki. Az, hogy az ott 
élő emberek meg legyenek kérdezve az nagyon fontos. A másik kérdés, hogy felhő vagy nem felhő, várom a 
jelenlegi vitát, hátha tisztázódik, hogy melyik a jobb. 
 
Szilágyi Zsolt: Az 50%+1 egy lehetőség, de nem kötelező. Ugyanúgy, ahogyan kimegyünk az utcára és tele van 
kamerával. Senki nem kérdezi meg, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy engem felvegyenek. Ez az előterjesztés már 
egyszer volt itt előttünk. A Képviselőt-estület majdnem egyhangúan meg is szavazta, aztán a határozat nem lett 
végrehajtva. A mai napig nem kaptunk róla semmit, hogy ki mondta fel a szerződést, ki nem írta alá, miért nem írta 
alá vagy belekerült-e egy olyan passzus az előterjesztésbe és a Képviselő-testület nem úgy szavazott, mint a 
távfelügylet. A felhőalapú rendszerbe nincsen távfelügyelet. Ahogyan a Multi Alarm Zrt-nél, ha a bármi van és a 
Rendőrség jelez nekik, akkor kimennek, igaz, hogy nem aznap. 8 napjuk van, hogy kimenjenek. Lementik. Benne 
van Polgármester Asszony módosító javaslatában, hogy azért nem igazán jó és felesleges szerinte a felhőalapú 
rendszer, mert a mostaninál 9 darab bejelentés volt egy évben. Hozzám rengetegen bejelentik, hogy valami 
probléma történt. De az nem elég, hogy én megyek el a Rendőrségre és szólok, mert nem velem történt, hanem 
az érintett személynek kell és úgy tudnak eljárást indítani. Azért van 9 darab, mert hiába történik velük valami vagy 
észlelnek valamit, nem szeretnének a Bíróságra járkálni. Nem akarják, hogy a gyerekét kitegyék ilyen 
meghurcolásnak. A felhőalapú rendszernél ezt ki lehet védeni. A rendszer folyamatosan veszi. De be lehet állítani 
úgy, hogyha az analitika rá van rakva és olyan történik, mint amire be van állítva, az feldobja a képet azoknak akik 
a térfigyelő kamerákat nézik és rögtön hivatalból el tudnak járni. Nem kell a lakosságnak bejárnia a Bíróságra. A 
Rendőrségnek vagy a Közterület-felügyeletnek azonnal tudnak szólni és hivatalból el tudnak járni. Nem sokkal 
többe kerül a felhőalapú rendszer, mint a letöltős rendszer. A felhőalapú rendszernél tudjuk, hogy mikor rossz a 
kamera. Ugyanaz üzemelteti a kamerákat, mint, ahogyan a karbantartást végzik a térfigyelő kameránál. Nyár óta 
sikerült 5 darab kamerát megjavítaniuk. Honnan tudjuk, hogy a lépcsőházakban egyáltalán működnek-e a kamerák, 
amelyiknek nincsen élő képe? Az élőkép sokkal előnyösebb, mert ott van egy olyan biztonsági rendszer, mint a 
bankoknál, hogy nem lehet hozzáférni illetéktelennek. Míg a lépcsőházakban valaki elvágja a lakatot, le tudja tölteni 
az anyagot, le tudja lopni a kamerát. 200.000 forintért telepítik, utána leszedik. Nem veszi észre senki, mert nem 
élőképet ad a mostani kamera és utána 2000 forintért eladják. A letöltős rendszer már elavult, főleg, amikor a 
Rendőrségnek van szüksége a felvételre, akkor telefonálnak, kimegy a Multi Alarm Zrt. x időn belül, 9 órát kell 
például letölteni, azt a 9 órát kiszámlázzák pluszba. Mire eljut a Rendőrségre a felvétel, addigra nyoma veszett az 
elkövetően. Míg a felhőalapú rendszer élő adást vesz, lehet 3 sarkot ér el az ember és már el is kapták. A teszt 
alatt volt is precedens. 
 
Baranyi Krisztina: A módosító javaslatomban leírtak mellé még szeretnék néhány dolgot elmondani, ami 
adatvédelmi és más szempontból is aggályossá teszi a felhőalapú rendszer használatát. A karbantartási 
szerződést az Önkormányzat vagy a társasház köti a karbantartást végző céggel. Az adatgazda így az 
Önkormányzat vagy a társasház, ezért harmadik félnek korlátlan hozzáférést, belépési kódot biztosítani az 
adatokhoz nem lehetséges. A jogszabály harmadik félnek, így a Rendőrségnek is kizárólag célhoz kötötten 
engedélyezi. Vagyis kell feljelentés attól, akit inzultus ér, ezzel nem lehet azt kikerülni, amit Ön mond, hogy valaki 
félelemből esetleg nem tesz feljelentést. Ez egy zárt rendszerű kamerarendszer-e vagy sem? A társasházi 
törvényben leírtak szerint a kamerarendszernek zárt rendszerűnek kell lennie. Amennyiben felhőalapú tárolásról 
beszélünk, az adatok továbbítása az interneten keresztül történik. Az interneten keresztül továbbított adatok pedig 
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nem értelmezhetőek zárt rendszerűeknek, így törvénnyel megyünk szemben. A többletköltségekről még pluszban 
annyit szeretnék elmondani, hogy a felhőalapú tárolásnál a karbantartási költségeken felül további többletkiadások 
jelentkeznek: a felhőalapú tárhely bérleti díja, illetve állandó szélessávú internet biztosítása az üzemeltetőnek. Ezek 
plusz kiadásokat jelentenek. Nem beszélve arról, hogy ehhez élő erős megfigyelők kellenek. Azok, akik jelenleg a 
kamera felvételeket nézik, azok számára ez plusz feladatot jelent, ami más közterületi kamerák képeiről veheti el 
a figyelmet. Vagy pedig szükséges egy plusz munkaerőt alkalmaznunk az élőerős megfigyeléshez.  
 
Árva Péter: Bevallom a helyszíni rögzítés és a felhőalapú rögzítés közül még mindig nem tudok dűlőre jutni. Ebben 
majd kérnék Irodavezető Úrtól egy részletes kifejtést. Az ott lakók hozzájárulásának kéréséhez nincsen törvényi 
kötelezettség, de én csak ezzel a polgármesteri módosítással együtt fogom megszavazni az előterjesztést. 
 
Gyurákovics Andrea: Behivatkozásra került a társasházi törvény ide vonatkozó passzusa. Jegyző Asszonytól 
kérek segítséget. Ezek tisztán önkormányzati tulajdonú házak, ezek nem társasházak. Az, ami felolvasásra került, 
az a társasházakra vonatkozik, nem a tisztán önkormányzati tulajdonú házakra. Ott a tulajdonosi jogokat az 
Önkormányzat gyakorolja. Az Önkormányzat, mint tulajdonosnak a jó gazda gondosságával kell, hogy a vagyona 
védelméről gondoskodjon. Ezt elmondtam a bizottsági ülésen is. Ez elsősorban arra vonatkozik, amikor ezek a 
kamerák azért kerültek kihelyezésre, hogy az önkormányzati tulajdonú házakban a lomfelhalmozás ne történjen 
meg. Vagy esetlegesen bármilyen bűncselekmény, betörés felderítése gyorsabb legyen. Azt is megjegyezném, 
hogy ott ahol ezek a kamerák kihelyezésre kerültek, eddig a tapasztalat az információk szerint pozitív mérleget 
mutat. Az ott lakóknak ezzel problémájuk nincsen, sőt kifejezetten örültek annak, hogy ilyen kamerák védik őket. 
Ezek a kamerák nem azért vannak, hogy a lakókat figyeljék, hanem a közös területeket figyeljék és nem a lakók 
mozgását. A helyszíni rögzítés azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal, amikor valami probléma van, oda a 
helyszínre, a házhoz kell kimenni, a felvételt lementeni. A lementés egy plusz költség. Ennek díja van. A felhőalapú 
azt jelenti, hogy könnyebb hozzáférése van a lementéshez hivatali szerveknek, a Rendőrségnek vagy az 
Önkormányzat által meghatározott személynek. Gondolom nálunk a Közterület-felügyelet lenne, akik egyéként is 
figyelik a térfigyelő kamerákat a kerületben. Ezzel sincsen probléma, hogy a térfigyelő kamerákat rendőrök kísérik 
figyelemmel. Jegyző Asszony segítsen nekem: a módosító javaslatban az szerepel, hogy az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok területén akkor lehet telepíteni, hogyha a bérlők fele beleegyezik. Ezt milyen rendelet, 
határozat alapján tudjuk meghatározni? 
 
Baranyi Krisztina: Valóban ez úgy van szabályozva, hogyha önkormányzati tulajdonú a ház, akkor az ott lakókat 
ezek szerint nem olyan jogok illetik meg, mintha társasházban laknának. Azt gondolom, hogy a személyiségi jogok, 
például a magánélethez való jog, ami Alaptörvényben rögzített jog, ezt felülírja és nem lehet másodrendű 
állampolgárokként kezelni azokat, akik 100%-ig önkormányzati tulajdonú házakban élnek. Ugyanúgy ezek a jogok 
megilletik őket, ezért beszélek én már többedszerre súlyosan aggályos adatvédelmi problémákról ebben az 
esetben. 
 
Takács Zoltán: Mint körzetes képviselő illik felszólalnom. A kameráknak nagyjából a ¾-e az én körzetemben 
található. Nagyjából ezekben az utcákban évente 1000-2000 alkalommal megfordulok, ugyanis ott lakom a 
körzetem határán és napi szinten járok szinte az összes utcába. Nagyon sok emberrel beszélgettem a lépcsőházi 
kamerákról. 10 emberből 9 maximálisan támogatja az ott lakók közül. A 10. személy az, akit el szoktak vinni 
drogterjesztésért. A magánélethez és a személyes élethez való jog: ha szeretnének az emberek szanáláskor pénzt 
kapni a lakásukért, akkor a bankszámlaszámot meg kell adni. Ahhoz be kell menni a bankba, ott is felveszi őket a 
kamera. Közvetetten az Önkormányzat kényszeríti őket, hogy egy kamera megfigyelje. Lassan a kerületben, az 
országban már nincsen olyan bolt, ahova úgy lehet bemenni, hogy nincsen kamera. Az embert vagy felveszi a 
kamera vagy éhen hal. Számos szenzitív, zárt ülésen tárgyalandó napirendet kapnak meg a képviselők az 
interneten keresztül. Ezek szerint az interneten ezek az adatok nincsenek biztonságban? A XXI. századba be kell 
lépnünk. A képviselőtársaimmal együtt a Polgármester Asszony sem egy 3000 forintos buta telefonnal, hanem egy 
okos telefonnal dolgozik mindennap, mert lépést tart a XXI. századdal. A Hivatalnak is lépést kellene tartani a 21. 
századdal. Mindenképpen a modern, innovatív és gyors, felhőalapú kamerarendszert szeretném támogatni. Szóba 
került a feljelentés kérdése. Akkor is feljelentést kell tenni, hogyha felhőalapú kamera veszi fel az esetet. Ha a 
felhőalapú kamerát valós időben látják, akkor tudtommal a Közterület-felügyelet meg tudja tenni ezt a feljelentést 
és nem arról van szó, hogy xy bármelyik utcai lakos nem meri megtenni a feljelentést, mert fél attól, hogy onnantól 
kitudódik, hogy ő jelentett egy bizonyos ügyet. Nem ő lesz a feljelentő, hanem a Közterület-felügyelet. Ezzel nem 
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csak közvetetten védjük a lakókat, hanem közvetlenül védjük őket, hogy a bírósági eljárás miatt ne érje őket 
személyesen retorzió.  
 
Reiner Roland: Tehet-e feljelentést a Közterület-felügyelet? 
 
Rimovszki Tamás: Nem tudom megerősíteni és cáfolni sem. Inkább összefoglalnék néhány gondolatot. Azzal 
mindenki egyetért, hogy valamilyen rendszer kell, mert jól működik. Látszik az is, hogy 9 darab volt a feljelentések 
száma. Igazukban a képviselőknek, hogy ez már a XXI. század és ilyen vívmányok vannak. Ami a vitát el is fogja 
dönteni az az, hogy el kell végeztetni egy vizsgálatot. Ezzel indul a történet. Azzal, hogy ez a térfigyelő kamerához 
hasonló rendszer bekerül egy épületen belülre, máris speciális szabályok vonatkoznak rá. Beszéltünk a jogosultság 
kérdéséről. Nem jogosultak a mostani kameraképeket nézők, speciálisan kell számukra jogosultságot adni. Az, 
hogy 2-3-4 fő az teljesen mindegy, nekik egy másfajta jogosultság szükséges. Azért nem hangzott el ez a bizottsági 
ülésen, mert én is tanulom ezt a rendszert. Ez annyira új, hogy Magyarországon nincs is még ilyen, aki ilyen 
rendszeren nézné a felvételeket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság kiadott egy állásfoglalást és 
adatkezelésnek tekinti a felhőalapú rendszert, mivel ez egy élőerős megfigyelés. Ehhez el kell végezni egy 
érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt elkészítését megelőzően az adatkezelés jogszerűsége nem 
igazolható. Bármit akarunk, és megszavazásra kerül, hogy felhőalapú legyen, akkor sem tudunk még hozzákezdeni 
semmihez, mert ezt meg kell várni. Az érdekmérlegelési teszt kétlépcsős: először is vizsgálja, hogy az 
Önkormányzatnak milyen érdekei fűződnek a bevezetéshez. Ezek azok, hogy mennyi rongálás volt, a lomokat 
kihelyezték-e, mennyi költséggel jár ennek az elszállítása, mennyi a tulajdon elleni szabálysértés. Figyeli ezek 
előfordulási gyakoriságát. A második lépcsőfoknál számba veszi az érintettek érdekeit, itt a bérlőkét, ami két 
alapjoghoz fűződik: a magánélethez való joghoz és az emberi méltósághoz való joghoz. Ezt ők a „serpenyőbe” 
beleteszik és elvégzik ezt a vizsgálatot. Amennyiben az Önkormányzat érdekei közül legalább egyben azt állapítja 
meg, hogy ez jogos, akkor engedélyezni fogja. Ezután elkerül ez az anyag a Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatósághoz. Ők még egyeztetnek erről. Felvettem a kapcsolatot az Önkormányzatnál a GDPR-t végző céggel a 
Nádor Rendszerházzal, ők azt mondják, hogy ez egy ingyenes vizsgálat és kb. január végére ez készen is van. 
Szerintem akkor kellene az előterjesztést visszahozni, ha már van ilyen anyagunk, de én csak tanácsot tudok adni 
ebbe a történetbe. Amire még felhívták a figyelmemet a kollégák: 148 kameránk van. Ide kellene egy plusz fő. 
Mindenképpen kell egy plusz fő, mert a felhőalapú rendszerhez speciális jogosultság kell. Ugyanúgy, mint a 
térfelügyeleti rendszert 365 napon és 24 órán keresztül kell nézni, ami azt jelenti, hogy havonta 4,5 emberre jön ki 
ez. Ennek az összköltsége bruttó 11 millió forint egy évben, ha ezt a rendszert bevezetjük. Ezekkel az adatokkal 
én sem voltam tisztában. Nem azért, mert tudatlan vagyok, hanem azért, mert ezek most kerültek elő. Elhangzott, 
hogy szeretik az emberek a lépcsőházi rendszert. Azt gondolom, hogy már ez az alaprendszer is, amit most 
használunk, bizonyos esetekben visszatartó erővel bír. Emlékszünk még két évvel ezelőtt, amikor nem is tudom 
hány tonna szemetet szedtünk ki a 47 házból. Ehhez képest a visszalomosodás nem olyan nagy szinten van. Azt 
gondolom, hogy várjuk meg az érdekmérlegelési teszt végét és akkor el fog dőlni, hogy egyáltalán bevezethetjük-
e ezt a rendszert mi.  
 
Szilágyi Zsolt: Jegyző Asszonyhoz szólnék először: legyen szíves beszéljen Polgármester Asszonnyal, hogy az 
előző ugyanerről a lépcsőházi kamerarendszerről szóló szerződés miért nem lett aláírva? Ha a cég nem írta alá, 
akkor a cégtől szeretnék egy hivatalos papírt, hogy miért nem írta alá, hogy igaz-e, hogy belekerült olyan passzus 
a szerződésbe, amiről a Képviselő-testület nem döntött? Van ez a mostani rendszer. Nem nézik folyamatosan, 
viszont, ha valami történik és letöltik az anyagot, mondjuk 9 órát, akkor nem probléma az emberek magánélete? 
Ugyanúgy az az ember látja, mint aki látná az élő adást. Polgármester Asszony ezt a rendszert nem támogatja, 
viszont a mostani támogatja: nem volt fontos, hogy azóta abba az öt házba a mostani rendszer nem lett betelepítve? 
Tudomásom szerint a Balázs Béla utca 5-ben azóta mióta nem tettük ki a kamerát kétszer rabolták ki a pincéket. 
Kettő alkalommal kipakolták a lakók pincéit. Az nem fontos. Olyankor nem fontosak a lakók, amikor kár éri őket. 
Nem az Ön kára, ugye? Önnek megvan a pénze. A szegény embernek nem számít, hogy ellopták. Ha ott lett volna 
az a két kamera, akkor, amikor a határozatot meghozta a Képviselő-testület és Ön aláírta volna a szerződést 
aszerint, ami szerint benne volt az előterjesztésben, akkor ez nem történt volna meg. Ez két alkalom. Ezenkívül 
még lehet, hogy rengeteg alkalom van. Olyankor nem fontosak az emberek, meg a szavazók.  
 
Baranyi Krisztina: A társasházi kamerák felszerelését természetesen polgármesterként is és nyílván az 
Önkormányzat is támogatja. Ferencvárosi 100%-os tulajdonban lévő házaknál akkor tudom támogatni, hogyha ezt 
az ott lakók többségének egyetértésével szereljük fel és akkor, hogyha nem kerül aránytalanul többe ezeknek a 
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működtetése, mint az összes többinek, illetve minden adatvédelmi aggály megnyugtatóan tisztázódik. Az előző 
kérdésére válaszolva: az akkori öt frissen felújított önkormányzati társasházra volt egy felhőalapú 
kamerarendszerre szóló beszerzés, aminek a kiírásáról a Képviselő-testület döntött és amit meg is nyert egy cég. 
Utóbb kiderült Szilágyi Zsolt képviselő úgy írta meg ezt az előterjesztést, hogy az abban szereplő konkrét 
technológia licencével Magyarországon egyedül rendelkező cég nyerte meg. A cég nyert ugyan, viszont végül 
visszalépett, az alábbi okból: értelemszerűen ezután egységesíteni kellett volna az összes önkormányzati ház 
kamerarendszerét, hiszen nem működhet analóg, illetve felhőalapú kétféle rendszer a házakban. Az 
egységesítésre bekért indikatív árajánlatok alapján a korábban már nem felhőalapú rendszerrel ellátott 45 további 
önkormányzati ingatlannál az eddigi költségek négyszeresébe került volna a váltás az új technológiára, vagyis a 
felhőalapú technológiára. Ennek fele egyszeri kiadás lett volna. A cég akkor lépett vissza, amikor az Önkormányzat 
rákérdezett arra, hogy ha esetleg nem a drágább egységesen felhőalapú rendszert választja majd a szűkösebbé 
vált költségvetés miatt, akkor az öt ház visszaalakítható lesz-e az eddigi technológiára, amely többségben volt 45 
házban? Kiderült, hogy nem alakítható vissza és a cég inkább visszalépett az elnyert beszerzéstől. Ez a válaszom. 
 
Takács Krisztián: 2021 van még néhány hétig. Az, hogy még arról vitatkozunk, hogy fizikai adathordozókat 
válasszunk-e vagy digitális felhőalapú adatrögzítést, ez egy meddő vita. Teljesen egyértelmű, hogy a második 
módszer a jobb. Ahogyan Tanácsnok Úr is elmondta, szakmai érvekkel is alátámasztható, hogy meghaladta a kort, 
hogy fizikai adathordozókat használjunk, főleg egy olyan esetben, ahol az adatok gyors elérhetősége 
kulcsfontosságú lehet. Az adatvédelmi aggályokra reagálva: ugyanúgy veszi ezeket az embereket a kamera akkor 
is, ha digitális felületre lesz elmentve, csak az az adat még könnyebben hozzáférhető illetéktelen személyek 
számára. Így még az adatvédelmi aggálya a fizikai rögzítésnek nagyobb is. A kamerák közös tereket fognak venni, 
nem az emberek ablakain, ajtaján fognak benézni, nem a magánéletük megzavarása a célja a rendszernek, hanem 
a biztonságuk megóvása.  
 
Baranyi Krisztina: A felhőalapú rendszernek az előnyei között ecsetelték azt, hogy felugrik a kép, amikor valami 
figyelésre érdemes dolog történik, például csoportosulás van. Ott ül két rendőr, két közterület-felügyelő, figyeli a 
kamerákat, amelyek közül 5-ról beszélünk ebben a társasházban és még figyel 148 darab közterületi kamerát, ahol 
azért kicsit súlyosabb dolgok történhetnek és nagyobb jelentősége és fontossága van. Viszont, mivel 
csoportosulásra érzékeny a felhőalapú rendszer, megáll Mari néni a postaláda előtt, megérkezik Juli néni a 
földszintről. Ők már csoportosulnak, azonnal ez ugrik fel a figyelő közterület-felügyelők szeme elé, ez vonja el a 
figyelmüket az egyébként 148 közterületet figyelő kamera képei helyett. 
 
Gyurákovics Andrea: Visszautalnék arra, amit Baranyi Krisztina mondott, kérem ne forgassa ki a szavaimat. Senki 
nem beszélt arról, hogy másodrangú kerületi polgárok lennének az önkormányzati házban lakók, senki nem erről 
beszélt, nem erről volt szó. Annyit mondtam, hogy az a társasházi törvény, amire Ön hivatkozik, az nem analóg és 
nem lehet rátenni a tisztán önkormányzati tulajdonú házakra. A törvényi hivatkozás nem jó. Igazgató Úrnak 
köszönjük a részletes tájékoztatást. Miközben hallgattam az jutott eszembe, hogyha az eredeti elfogadott határozat 
végrehajtása már folyamatban lett volna, akkor ezek a folyamatok nagy valószínűséggel hamarabb kiderültek 
volna, hogy ezeket a lépéseket nekünk meg kell tenni. Már lehet túl is lehetnénk ezeken és már arról beszélhetnénk, 
hogy mely társasházak azok még, amelyeket be lehet ebbe a rendszerbe kötni. Lehetne már egy plusz 
munkavállaló is. Régen a folyamat közepén lennénk és nem most kellene nekiindulnunk az egésznek úgy, hogy 
megint időhúzás van. Az, hogy mi mennyibe kerül, az mindig viszonyítás kérdése. Egy gyors reagálás adott esetben 
megfizethetetlen. Egy gyors reagálású intézkedés is megfizethetetlen például egy életvédelem szempontjából. Az, 
hogy kimegy a postaládához és felugrik a kép… nem vagyok műszaki ember, de emlékeim szerint a 
társasházakban, ahol kamerarendszerek működnek, nem ugrik fel minden alkalommal kép, ez beállítás kérdése, 
ha jól tudom. 
 
Szilágyi Zsolt: Ismételten Jegyző Asszonyhoz fordulok: tudomásom szerint, hogyha van egy közbeszerzés és a 
cég visszalép, annak hivatalos nyoma van, mert egy lemondó nyilatkozatot ad a másik fél. Ezt szeretném majd 
látni a cégtől, hogy lemondott. Polgármester Asszony mi jogon tette meg azt, hogy olyat tett bele az előterjesztésbe, 
amit nem én írtam? Tévedés. Én a benyújtója voltam. Egy betűt nem írtam bele. Erről beszéltem, hogy a Hivatal 
segít nekünk. Ezt a Közterület-felügyelet írta. Ahogyan már néhány dolgozója is próbálkozott ezzel: semmi közöm 
nem volt hozzá, csak én nyújtottam be. Mindig jövünk a pénzzel: amikor 18-20-30 millió forintokat fizetünk ki, mert 
Önök olyan jól írják meg a közbeszerzéseket és nincsen felelőse a pénznek, csak a közpénz el van herdálva, 
olyankor nem probléma ugye, hogy elmennek milliók? Amikor hasznos dologra költhetnénk, az emberek, házak, 
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vagyon védelemre, akkor rögtön problémás összegek vannak. Olyankor a 10-20-30-100 millió forintok nem 
számítanak, amikor Önök rontanak el valamit és nincsen felelőse, pedig kellene. Ahogyan egy Felügyelő 
Bizottságnál egy személy az egész vagyonával felel érte, akkor ezt a közbeszerzésnél is meg lehetne tenni. 
Nagyon aranyosan mosolyog. Jegyző Asszony holnapra szeretném megkapni a kért papírokat és választ kérek 
arra, hogy milyen jogon változtatta meg az előterjesztést. Amit megszavazott a Képviselő-testület, abba nem volt 
benne, hogy visszaáll a rendszer. Ott volt egy felhőalapú rendszerről egy döntés, semmi más nem volt benne. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Pontosítunk. A beszerzési vagy közbeszerzési eljárás dokumentációjába szeretne 
beletekinteni Képviselő Úr? A beszerzési eljárás műszaki dokumentációját szeretné látni, hogy mire irányult az 
eljárás. Rendben van.  
 
Reiner Roland: Képviselő Úr megkapja a papírokat, megnézi, hogy minden rendben van-e, ha nem akkor a 
legközelebbi alkalommal elmondja, hogy mi hiányzik. Ez ezen a ponton meddő vita. 
 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztésbe felhőalapú rendszer volt. Polgármester Asszony viszont arról beszélt, hogy 
vissza tudnak-e állni a régi rendszerre, ha az Önkormányzatnak nem lesz pénze. Ez nem volt benne, hogy 
visszaállnak a régi rendszerre. Arról beszéltünk, hogy átalakul az új rendszerre. Ön meg arról beszél, hogy 
megkérdezte tőlük, hogy vissza tudnak-e állni a régi, letöltős rendszerre. Ez nem lehetett volna benne a 
szerződésben, mert erről nem döntött a Képviselő-testület.  
 
Reiner Roland: Szeretném jelezni, hogy ez az előterjesztés nem arról szól, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, ha 
arról szeretne beszélni, legyen vizsgáló bizottság vagy egyéb formák. Ez a vita, ezen a ponton teljesen parttalan. 
Még vannak megtárgyalandó napirendi pontok. Mindenkinek megvan az álláspontja. Természetesen mindenkinek 
megadom a szót, de kérem, az előttünk lévő előterjesztés tartalmáról beszéljünk. 
 
Torzsa Sándor: Polgármester Asszony aggodalmait az én választó kerületem lakói, főként a Haller utcai 
lakótelepen, nagyon tudják osztozni, mert nálunk nem nagyon van térfigyelőkamera, amitől elvonná a figyelmet ez 
a rendszer. Ezt már egy korábbi napirendi pontnál kifejtettem. A viccet félretéve, de azért ez komoly volt. Őszintén 
megmondom Polgármester Asszony, nem értem azt a részét, hogy mi ez a félelem a „felhő alapú” rendszerrel 
kapcsolatosan. Ennek oka leginkább az, hogy én, mint állampolgár, és az állampolgárok 90%-a olyan típusú 
eszközöket használ önszántából, melyek adatellenőrzése kritikus. Nem beszélve a google-ről, Facebook-ről, mind-
mind felhő alapúak. Az a mobiltelefon is, amit használunk felhő alapú. Ki tudja melyik ország, melyik szerverén kik 
férnek hozzá ezen adatokhoz. Ennél egy lényegesen zártabb rendszerről beszélünk. Őszintén nem értem. Amiben 
úgy érzem, hogy Polgármester Asszonynak igaza van és jogos felvetés, teljesen mindegy az, hogy a társasház 
tulajdonosról vagy egy önkormányzati lakás bérlőjéről beszélünk, talán ugyanazok a jogok illetik meg az ott lakókat. 
Egy társasházban a tulajdonosnak van joga dönteni arról, hogy szeretne-e kamerát, mert egy társasházban erről 
dönteni kell. Ezt picit jogosnak érzem Polgármester Asszony részéről, hogy igenis legyenek megkérdezve az 
önkormányzati lakások bérlői. Fordulnék Jegyző Asszonyhoz is, mert ez feladatot jelent. Ezeket a lakókat meg kell 
kérdezni. Ezt a feladatot ki látná el? Hogyan történne az ellátás? A felugrik a kameraképről el szeretném mondani, 
hogy én voltam a Közterület-Felügyeletnél és megtekinthettem azt a helységet, ahol nézik a kamerákat. De 
gondolom, szinte mindenki volt már a Képviselő-testületből. Érdemes elmenni, megnézni. Ott is folyamatosan kint 
vannak a kamerák és egy véletlenszerű algoritmus szerint folyamatosan ugrálnak fel a képek. Abban segíti az ott 
ülőt, hogy csak azokat a képeket dobja fel, ahol tényleg van cselekmény, hogy ne üres képeket nézzen. Ez egy 
szoftveres segítség. Az ott ülök nem tudják egyszerre nézni az összes kamerát, mert nincsen annyi 
humánerőforrás, így nem az üres képeket nézik, hanem azokat, amelyek valóban tartalmazhatnak olyan 
információkat, amelyek cselekvésre kell, hogy őket késztesse.  
 
Takács Zoltán: Nagyon sok minden szóba kerül már. Nem akarom megmondani, hogy mikor, milyen kép ugrik fel. 
Lehet, hogy ha Marika néni és Márta néni a postaládánál trécselnek, akkor fel fog ugrani. Nem emlékszem, hogy 
idén év elején vagy tavaly év végén volt egy emberölés a Telepi utca 2/C-ben, önkormányzati tulajdonú társasház. 
Hosszú percekig dulakodtak. Lehet, hogyha lett volna egy kamera és felugrik a kép, még kiért volna időben a 
Rendőrség. A földszinten az előtérben történt az emberölés, nem egy spontán dolog volt, sok hosszú percig 
dulakodtak. Szerintem Márta néni és Marika néni teljesen jól ellesznek, ha egy érdektelen szobában 8 másodpercig 
nézi őket, hogy hogyan beszélgetnek a postaládánál. Szerintem életükben nem fogja ez őket zavarni. Viszont 
megkérdezném a fiatal srác szüleit, akik elvesztették az egyik fiúkat, hogy mit szóltak volna, ha nézi őket valaki és 
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esetleg hamarabb kiér a Rendőrség. Szóba került már: lassan már minden felhő alapú, XXI. századi. Igen, ebben 
mi lennénk az elsők. Szóba került az illetmény alapnál, hogy nagyon sok helyen Ferencváros hátul kullog. Mi lenne, 
ha valamiben mi lennénk a legelsők?  
 
Árva Péter: Az egy kicsit meglep, hogy a jobbikos képviselő cicceg a személyiségi jogi kérdések mentén, reméltem, 
hogy haladtak kicsit. Viszont az nagyon meglep, hogy a Momentum azt az álláspontot képviseli, hogy rendpárti 
érveket hangoztat, személyi jogi, emberi jogi érvekkel szemben. Szeretném, ha ezt átgondolnátok. Az a kérdés, 
hogy a tulajdonosoknak társasházban járó jogot, és ami nálunk van jog, odaadjuk-e az itt élő embereknek? Takács 
Zoltánnak igaza van és 90% támogatja, akkor ezt támogatni fogják és hozzá fognak járulni. Hogy hogyan fogják 
beszerezni a lakók hozzájárulását Torzsa Sándor kérdésére reagálva. Felajánlom a segítségem, örömmel 
bekopogtatok házakba. Szerintem hozzá fognak járulni. Ezt a jogot oda kell adni az embereknek. Nagyon 
szeretném, ha ezt a bonyolult vitát lezárnánk. Nyomok gyorsan egy ügyrendet. Már nem hangzanak el új érvek, 
ezért kérem, hogy a most bejelentkezők után zárjuk le ezt a vitát. Van előttünk két módosító javaslat: Polgármester 
Asszony módosítója, ami mind a két kérdéses témáról szavaztat és a bizottsági előterjesztés, ami csak a lakosok 
hozzájárulását javasolja. Javaslom Alpolgármester Úrnak, hogy ebben a sorrendben tegye fel ezt a két módosító 
javaslatot és utána lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 25. napirendi pont vitájának lezárásáról. 
 
618/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25. napirendi 
pont vitáját lezárja.” 

(5 igen, 7 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem szavazott 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  nem 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc nem 
Mezey István  tartózkodott 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  nem  
Takács Krisztián  tartózkodott 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  nem 
 
Takács Máriusz: Egy el nem hangzott aspektusra hívnám fel a figyelmet azzal kapcsolatban, hogy hogyan állnak 
ehhez hozzá az ott lakók. A Drégely utcában vannak házaim, ahol már van telepített kamerarendszer. Azt mondták 
el a lakók, hogy na tessék, hogyan néz ki a ház, erre nem költ az Önkormányzat, de a nyakunkra ideverték a 
kamerát. Nem azt mondják, hogy nem jó. Hatásos és jó eszköz arra, hogy kevesebb bűnelkövetés, szemétkihordás 
legyen. Nagyon más az aspektusa, ha azt érzik a lakók, hogy a megkérdezésük nélkül cselekedek a közös 
területeikről és nagyon más, ha a megkérdezésükkel, az érdekükben cselekednek. Az egyik azt eredményezi, hogy 
azért sem foglalkozik ezzel, mert vele szemben is van ez az egész, nem azt a részét érzik a bérlőink, hogy ez értük 
történik. Míg a másik esetben, amit támogatnak az emberek, mert értik, hogy a saját értékük, környezetük és 
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biztonságuk érdekében is van ez. Máris már ennek a lélektani hatása, hogyha ezt a lakók is akarják és tudják, hogy 
úgy kerül ki valami, hogy tudnak róla előre, megkérdezték őket. Nagyon fontos ez a fajta morál javítása, főleg az 
olyan házainkban, melyek nincsenek a legjobb állapotban. 
 
Szilágyi Zsolt: Unalomig mondtam már. Itt volt a felhőalapú rendszer két hétig tesztelésen, akkor sikerült 
megmenteni egy emberéletet, aki összeesett a lépcsőházban, feldobta a kameraképet és ki tudtak idejében menni 
a mentők és meg tudták menteni az életét. Fél órán belül egy dílert is elkaptak a házban. Ez egy elég jó dolog. A 
mostani kirakott kamerákról valaki megkérdezte a ház lakóit? Nekem vannak a házakban ismerőseim és őket nem 
kérdezték meg, hogy szeretnék-e azokat a kamerákat. De örülnek nekik, hogy vannak. Ami benne van a listába is, 
a Balázs Béla utca 32. számban évek óta könyörögnek, hogy legyen már kamera a házban. De ez nem hallgattatott 
meg az Önkormányzattól. 
 
Zombory Miklós: Több, mint egy órája beszélgetünk az önkormányzati tulajdonú házakról, de nem mindenki lakik 
önkormányzati tulajdonú házban. Megkérdezném, hogy tervbe van-e véve, hogy pályázatot kiír az Önkormányzat 
a társasházakra, hogy nekik is legyen kamerák telepítésére lehetőségük.  
 
Reiner Roland: A költségvetés tervezésénél, ha ezt az elképzelést javasolni fogja, dönteni fogunk róla.  
 
Rimovszki Tamás: Meg akarom erősíteni, hogy mindenki tudja: ha lesz egy döntés. Még ne kezdjünk el aláírásokat 
gyűjteni, várjuk meg mindenféleképpen az érdekmérlegelési tesztek végét. Ha a holnapi napon hozzákezdünk, 
akkor azt ígérte a cég, hogy január 28-án meglesz. Ezt mindenképpen várjuk meg. Ha a tesztből az jön ki, hogy 
nem, akkor nem kell megkérdezni a lakosságot, mert nem lehet telepíteni a rendszert.  
 
Reiner Roland: Az előterjesztőtől kérdezem, hogy a beérkezett két módosító javaslatot befogadja-e? 
 
Szilágyi Zsolt: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság módosítóját befogadom, a 
Polgármester Asszonyét nem. 
 
Reiner Roland: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata belekerül az 
eredeti előterjesztésbe. A módosítás így hangzik: „Az egyes ingatlanok területén a kameratelepítés feltétele, hogy 
a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó 
számú bérlő beleegyezik.” Polgármester Asszony módosítójának azon részéről fogunk a következőkben szavazni, 
ami a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén nem kapott többséget. A módosítás a 
következő: az eredeti határozatban a felhő alapút a helyi rögzítési technológia szóra cseréli. Kérem, szavazzunk a 
121/2/2021. számú előterjesztés határozati javaslatának ezen részéről. 
 
619/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 121/2/2021. 
számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a 
lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával a helyi rögzítési technológia használata mellett.” 

 (2 igen, 10 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem 
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  nem 
Kállay Gáborné  nem 
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Dr. Mátyás Ferenc nem 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  nem  
Takács Krisztián  nem 
Takács Máriusz  tartózkodott 
Takács Zoltán  nem 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  nem 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 121/2021. és a 121/3/2021. számú előterjesztések 
határozati javaslatáról az előterjesztő által befogadott módosító javaslattal. 
 
620/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, 
1./ A 121/2021. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében 
egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával felhőalapú rögzítési technológia használata 
mellett. Az egyes ingatlanok területén a kameratelepítés feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe 
az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó számú bérlő beleegyezik. 
Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében a „lépcsőházi megfigyelő rendszer kiépítés” költségvetési sor beállításával a szükséges 
előirányzat bruttó 5 millió Ft megteremtésével gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról. 
1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5.  
2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25.  
3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B. 
4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8. 
5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66. 
Határidő: 2021. december 15.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések 
szankcionálása érdekében - az adatvédelmi előírások figyelembevételével - gondoskodjon a szükséges 
„eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok 
tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit Főjegyző 

(14 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  tartózkodott 
Reiner Roland  tartózkodott 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen  
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
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Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
26./ A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott Ideiglenes Vizsgáló Bizottság 
beszámolója 

122/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke 

 
Dr. Mátyás Ferenc: A Vizsgáló Bizottság két ülést tartott ebben a kérdésben. Az első ülésen meghatároztuk az 
ütemtervet, ahogyan haladni fogunk. Meghatároztuk az eljárás alapjait és az ügyrendet. A második alkalommal 
részletesen meghallgattuk az érintett feleket. Megkértük, hogy jöjjenek el azok a személyek, akik információval 
rendelkeznek az adott esetről. Minden invitált személy vagy megjelent vagy írásban nyilatkozott az általa észlelt 
történésekről. Miután részletesen, 2,5 órás ülésen meghallgatta valamennyi fél előadását, nyilatkozatát, megnéztük 
a helyszíni videó felvételt. Egy részletes eljárást folytatott le a Vizsgáló Bizottság. Ennek a végén arra a döntésre 
jutott, amit a Képviselő-testület lát. Arra szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy valamilyen módon döntsön a 
Vizsgáló Bizottság által Képviselő-testület elé terjesztett indítványról. A döntés végével lesz az, hogy a Vizsgáló 
Bizottság megszűnik. A bizottság munkáját tekintve mindegy, hogy elfogadó vagy elutasító döntés érkezik a 
Képviselő-testület részéről. A bizottság befejezi a mai napon a munkáját, köszönjük a lehetőséget. 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Nem fogok szavazni, mert érintett vagyok az ügyben. 
 
Mezey István: Az egyik határozati javaslat így szól: javasoljuk a kabinetfőnöknek, hogy a politikai egyeztetések 
során tartózkodjon az ehhez hasonló fizikai kontaktustól. Ez nekem furcsa. Erről nem nagyon szól a bizottság. A 
meghallgatott tanuk egybehangzóan elismerték azt, hogy itt fizikai atrocitás történt ebben a kérdésben? Erről nem 
beszél az előterjesztés, de, ha igen, akkor azt gondolom, hogy egy kabinetfőnöknek egy szabadon választott 
politikai döntésének a befolyásolása az nem csak akkor probléma, ha mindeközben fizikai kontaktust használ. 
 
Gyurákovics Andrea: Mint a Vizsgáló Bizottság tagja, akkor is elmondtam, most is elmondom, hogy rendkívül 
szomorúan látom azt, hogy a bizottságban próbálták ezt az ügyet elsimítani és tulajdonképpen elbagatelizálni, hogy 
nem is történt semmi, meg nem lehet egyértelművé tenni. Ez egyszerűen a képviselőtársunk melletti kiállás lett 
volna, hiszen ennek a dolognak már voltak előzményei más képviselőkkel szemben. Lehet, hogy ezt elkerülhettük 
volna. Jelezni szeretném, hogy a határozati javaslat úgy szól, hogy elfogadja az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság 
határozatát. Úgy tudom, hogy a határozati javaslatot úgy kell megfogalmazni, hogy mivel a bizottság nem határozati 
javaslatot hoz, hanem javaslattétellel él a Képviselő-testület felé. Nekünk saját határozatot kellene hoznunk, mint 
Képviselő-testületnek. De lehet, hogy rosszul mondom, Jegyző Asszonytól kérek egy kis korrekciót. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Egyetértek Képviselő Asszonnyal. Igen a bizottság javaslatot tesz, a Képviselő-testület 
pedig határozatot hoz. 
 
Reiner Roland alpolgármester kiment az ülésteremből. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Azt tisztázzuk, hogy a fizikai kontaktus és a fizikai atrocitás az két külön fogalom. Atrocitás az, 
ha pofán vágok valakit. De fizikai kontaktus az is, hogyha megfogom a kezét. Ha atrocitás lett volna, akkor a 
bizottság azt írta volna, hogy atrocitás. Nem ezt írta. 
 
Baranyi Krisztina: Nekem kicsit furcsa a bizottság határozata hiszen, elsősorban megállapítja, hogy nem történt 
nem megállapítható sem zsarolás, sem fenyegetés, azután pedig szankciókat javasol arra, ami nem történt meg. 
Ez némi ellentmondás a határozatban. Másrészt tényleg voltak furcsa nyilatkozatok a bizottság munkájában, 
például Zombory Miklós, aki írásban tett nyilatkozatot, olyat állított, amit senki más rajta kívül nem. Sem a vádló, 
sem vádlott, sem a tanúk nem mondták. Ez a határozat és a bizottság munkája felülés egy olyan politikai 
provokációra, amely senki másnak nem érdeke, csak az itteni ellenzéknek. Kérem, hogy ennek figyelembevételével 
hozzák meg a döntésüket. 
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Takács Krisztián: Nem lep meg Polgármester Asszony véleménye, tekintve, hogy már a bizottság valós ülése 
előtt kijelentette, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy a bizottság mit mond. A zsarolás kimondását tekintve, 
egy olyan probléma van, hogy jogilag van egy olyan feltétel, hogy nagyon szép és kackiás kifejezés merült fel: 
egyértelmű joghátrány kilátásba helyezése, ami nem történt meg. Így jogi szempontból nem mondható ki a 
zsarolás, viszont a bizottság egy hivatalos jogi szöveget fogalmazott meg.  
 
Baranyi Krisztina: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Ideiglenes Bizottság javaslatának 
elfogadásáról, a 122/2021. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
621/2021. (XII.9.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Ideiglenes Vizsgáló Bizottság 9/2021. (XI.30.) sz. határozatát.” 

 (4 igen, 6 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  nem 
Reiner Roland  távol 
Árva Péter  tartózkodott 
Csóti Zsombor  távol 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea nem  
Hidasi Gyula  tartózkodott 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  nem 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  nem 
Sajó Ákos  nem 
Szilágyi Zsolt  nem szavazott 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  tartózkodott  
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  tartózkodott 
Zombory Miklós  nem 
 
27./ Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2800/00742-2/2021. sz. levele 

110/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Baranyi Krisztina: Az eredeti napirendben már nem szereplő, tájékoztatóként felvett Dr. Sára Botond 
kormánymegbízott által jegyzett javaslat. Ezt a tájékoztatót vettük napirendre elsőként, ami eredetileg a 4. számú 
tájékoztató volt. Ezt a levelet tárgyalja a Képviselő-testület, az Önök által megkapott határozati javaslatokkal együtt.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Frakciószünetet fogok kérni. 
 
Baranyi Krisztina: A frakciószünet okát elmondja Képviselő Úr? 
 
Torzsa Sándor: Az egyik képviselőtársam az előterjesztéssel kapcsolatosan jelzett nekem aggályokat, szeretném 
vele átbeszélni ezeket az aggályokat.  
 
Baranyi Krisztina: Milyen előterjesztés? Ez tájékoztató.  
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Torzsa Sándor: A Polgármester Asszony által benyújtott előterjesztéssel kapcsolatban jelzett nekem aggályokat 
és szeretném vele átbeszélni.  
 
Baranyi Krisztina: A határozati javaslatokra gondol? Értem. Frakciószünetet rendelek el. 
 
FRAKCIÓSZÜNET 
 
Takács Krisztián: Az Új Pólus frakció nevében szeretném kifejteni az álláspontunkat az előterjesztés kapcsán. 
Szeretnénk azt nyilvánvalóvá tenni, hogy a Kormányhivatal levele, amit Dr. Sára Botond vezet, akit a napokban 
jelentettek be, mint a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltje az egyik ferencvárosi oevk-ban. Ebből látszik, hogy ez 
100%-ban egy kampányeszköz és ez Dr. Sára Botond kampányának egyik elemeként szolgál. Az nem elfogadható, 
hogy egy kormánytisztviselő az önkormányzatok feletti pozícióját és a hatalmát arra gyakorolja, hogy bármilyen 
módon saját politikai célját érje el. Azt szeretnénk egyértelművé tenni, hogy ehhez semmilyen formában nem 
kívánunk asszisztálni. Viszont, amellett sem tudunk elmenni, hogy a levélben foglalt megállapításokat elutasítsuk 
pusztán azért, mert annak megszületése politikai indokból történt. Nem fér bele az, hogy számos alkalommal a 
frakció tagjai voltak elszenvedői a határidőben szabályosan beadott előterjesztések napirendre nem vételének, az 
elfogadott határozatok végre nem hajtásának. Ez sem egy olyan dolog, ami mellett el tudunk menni. Az SZMSZ-
szerkesztő Ideiglenes Bizottság munkája sajnálatosan nem jelent garanciát arra, hogy ezek a problémák egyből 
javulni fognának vagy akár a közeljövőben. A bizottság két hónapja befejezte a munkáját és azóta nem igazán 
történt semmiféle előremozdulás. A képviselő-testületi üléseken, ahogyan azt akár ma is láttuk, több napirendi pont 
kapcsán, azt látjuk, hogy a kerületi lakosok érdeke sajnálatosan háttérbe szorult és politikai csatározások 
színhelyévé vált maga a Képviselő-testület, ennek a tendenciának egyik mérföldköve ez a levél, és, hogy ez 
megszületett. Ezen indokok miatt nem szeretnénk ebben a határozathozatalban részt venni. Nem szeretnénk 
asszisztálni Dr. Sára Botond képviselői kampányához, sem pedig az elmúlt időszakban tapasztalható káros és 
jogilag is aggályos városvezetési gyakorlat folytatásához. 
 
Jancsó Andrea, Takács Zoltán, Takács Krisztián és Szilágyi Zsolt képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Mezey István: Nyilvánvaló volt, hogy politikai szándékokat fognak e mögött feltételezni, végül is nem is várható el, 
hogy ne tegyék. Az, hogy nem hallgatják meg a hozzászólásomat, az kevésbé tartozik ide, de ezen is átlépek. Ami 
a probléma szerintem, az egyik egy jogi rész: a Kormányhivatal által tett észrevételt kötelessége lett volna 
napirendre vennie határozati javaslattal a Képviselő-testületnek, illetve a Hivatalnak, Polgármester Asszonynak. 
Ez nem történt meg, csak utólag. Ezzel egyértelműen kihagyták a bizottsági kört, pedig egy ilyen típusú 
előterjesztésnek legalább a Házbizottság előtt meg kellett volna jelennie. Ugyanakkor pedig látom, hogy azok a 
jogszerűtlenségek, amiben a Kormányhivatal felhívja a Képviselő-testületet, illetve az ülésvezetést arra, hogy 
máshogyan viselkedjen. A határozathozatal és annak betartásaival kapcsolatban pedig járjon el a saját SZMSZ-e 
szerint, azokra most csak azért nem akar reagálni, mert a Kormányhivatal vezetője Dr. Sára Botond. Azt gondolom, 
hogy valami vagy jogszerű vagy nem jogszerű. Dr. Mátyás Ferenc itt maradt. Ő a jogi részekben megfelelően jártas, 
jó lenne, hogy a jogszerűség nem csak akkor lenne jogszerűség, amikor az politikailag Önöknek megfelel, hanem 
akkor is, amikor esetleg Önöknek nem megfelelő módon vagy olyan személytől lesz mondva, akinek jogilag igaza 
van, de Önök számára nem kedves a személye. Itt nagyon régóta történik a saját SZMSZ-ünk kikerülése, nem 
betartása. Takács Krisztián elmondta, hogy milyen problémák zajlottak. Ráadásul a viták jelentős része a 
kormányzó többség és Polgármester Asszony között zajlik és nem az ellenzék és Önök között. Ez innentől kezdve 
még érdekesebb, hogy megpróbálják mindennek ellenére mégis politikai alapon eldönteni ezt a kérdést. 
Összefoglalva azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha például a SZMSZ-re egy bizottságot hoztak létre, de maga a 
bizottság vezetője és most a Képviselő Úr is elismerte, hogy az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságnak soha 
az életben nem lesz semmilyen értelmes SZMSZ-t átfogó, megváltoztató javaslata. Addig, amíg ilyen nem történik, 
addig a hatályos SZMSZ szerint kell működnünk, ez a legfontosabb üzenete a Kormányhivatalnak. Amennyiben 
ezt az SZMSZ-t nem tartja be a városvezetés, addig a Kormányhivatalnak törvényi kötelezettsége erről tájékoztatni 
a Képviselő-testületet és felhívni a figyelmet arra, hogy SZMSZ szerint kell működnie. Amennyiben változtatnak az 
SZMSZ-en és annak már megfelelnek, akkor természetesen ehhez már nem kell ragaszkodniuk. 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen nem politikai alapú döntésről volt szó. A Hivatal és annak vezetője megvizsgálta 
a Kormányhivatal levelében, javaslatában szereplő sajnos nem tényeket. Egyetlen konkrétum sem volt abban a 
levélben. Ezeket a felvetéseket, minden esetben, amire esetleg célozhatott, vagy úgy gondoltuk, hogy célozhat Dr. 
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Sára Botond kormánymegbízott úr, ott nem talált szabálytalanságot a Hivatal. Ha konkrét ügyeket írt volna le, akkor 
természetesen könnyebben lenne igazolható vagy cáfolható az ott megfogalmazott javaslat, de ez nem történt 
meg. Ez a levél egy egyértelmű, politikai szándékú és politikai tartalmú provokáció, kihasználva a … ezt inkább 
nem is fejezem be. Szóval nem politikai indíttatású határozatról van szó. A Hivatal természetesen megvizsgálta 
azt, amit a konkrétumok nélküli levélből egyáltalán meg tudott vizsgálni.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Szeretnék kérni egy kis segítséget Jegyző Asszonytól: előttem nincsen SZMSZ, de 
látom, hogy Jegyző Asszony előtt ott van. Felolvasná nekem a Házbizottság hatásköreit? 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: A speciálisakat olvasom fel az általánosokat nem. „Állást foglal összeférhetetlenségi 
ügyekben, átveszi a képviselőnek az összeférhetetlenség feloldása érdekében tett, a jogviszony megszüntetéséről 
szóló lemondó nyilatkozatát. A bizottság által elfogadott szabályzat szerint kezeli a polgármester, az 
alpolgármesterek, a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait, a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről tájékoztatja a Képviselő-testületet, véleményt nyilvánít a 
polgármester, az alpolgármesterek fizetés nélküli szabadság kérelméről. Javaslatot tesz a polgármester, a főállású 
alpolgármesterek javadalmazására. Meghatározza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a 
bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozata nyilvántartásának, ellenőrzésének, továbbá az ezzel 
kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait és lefolytatja a szabályzat szerinti eljárást.” 
 
Baranyi Krisztina: Fél mondat Mezey Istvánnak: természetesen az új SZMSZ megalkotása folyik. Az SZMSZ-
szerkesztő Ideiglenes Bizottság elvégezte a munkáját. Azt jelentette be, hogy ameddig el tudott jutni, addig eljutott. 
Most a Hivatal veszi kézbe az SZMSZ-t és amint láthatta is, májusban és júniusban tárgyalni fogjuk és elfogadunk 
egy vadonatúj SZMSZ-t. Addig pedig valóban e szerint működünk. A mi véleményünk, belátásunk és a hivatali 
vizsgálat szerint törvényesen és szabályosan.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Jogászkodjunk egy kicsit, elaludni nem ér, hosszú leszek. Mindent politikamentesen, jogi, 
szakmai szemmel mondom, amiket mondok. A következőket írja a Kormányhivatal levele: 2. oldal 1-es pont feletti 
utolsó bekezdésből fogok citálni. Azt mondja, hogy „a testületi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a hozzájuk azóta is 
folyamatosan érkező képviselői észrevételek ellenére stb”… maga egy olyan jogsértést feltáró levél, ami azt 
mondja, hogy jogsértések történtek, az nem engedheti meg jogilag azt a luxust, hogy homályos és hiányos. Ebben 
az esetben, ha szabályszerű akar lenni a Kormányhivatal, akkor azt mondja, hogy ezen, ezen és ezen ülés 
jegyzőkönyvében ennél a napirendi pontnál azt láttam, hogy … . Vagy azt mondja, hogy az érkező képviselői 
észrevételek kapcsán, megmondja, hogy melyik képviselő-testületi ülésen, milyen üggyel kapcsolatban, milyen 
képviselői észrevétel volt. Ez fogja adni azt a tényállást, ami alapján egy konzekvenciára tud jutni a Kormányhivatal, 
amire meg fogja tudni azt mondani, hogy az rendben volt-e jogilag vagy nem volt rendben jogilag. Ez egy homályos 
megfogalmazás, ami jogászként megengedhetetlen. Ennyi erővel azt is lehet mondani, hogy egyébként hallottam 
az egyik barátomtól, akinek van egy barátja, akinek mondták azt, hogy … ez jogilag, ami le van írva, az kb. ezzel 
egyenértékű. Ez nulla. Ebben az esetben a Kormányhivatal azt a fajta minimális tényállás tisztázási kötelezettségét, 
ami őt terheli ebben az esetben, elmulasztotta. Menjünk tovább. Azt mondja az Mötv. a javaslattételi joggal 
kapcsolatban, a 133.§ (2) bekezdés: „A Kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működése iránt, szervezetére, 
döntéshozatali eljárására vonatkozóan.” Ha megnézzük a kommentet, hogy mit jelent egyébként a Kormányhivatal 
javaslattételi joga, akkor azt látjuk, hogy ez úgy működik, hogy azt mondom, hogy ebben a részben nem működsz 
jól, azt javaslom, hogy ezt változtasd meg így. Egy javaslat alapján úgy lehet megfogalmazni konkrét cselekvési 
tervet, ha tudom azt, hogy mi az, amit problémásnak talált a Kormányhivatal és miben várja el tőlem azt, hogy azon 
változtassak. Mit mond a Kormányhivatal, mit mond Dr. Sára Botond? „Mindezek alapján kérem a Képviselő-
testületet, hogy a Kormányhivatal képviselő-testületi ülésére, vezetésére, a képviselői felvilágosítás kérésre, illetve 
a jegyzői jelzési kötelezettségének terjedelmére vonatkozó szakmai álláspontjának ismeretében vizsgálja meg az 
e téren helyben kialakult gyakorlatot.” A Kormányhivatal a javaslattételt annyiban fogalmazza meg, hogy nézzük 
meg a gyakorlatot. Ez az amit ők javaslattételnek hívnak, de teljesen ellentétes azzal, amit az Mötv. a javaslattétel 
alatt szabályoz. Ez a levél konkrétan nem felel meg a 133.§ (2) bekezdésében foglaltaknak. Összegezve: hibás és 
hiányos tényállás alapján megállapít semmit és azt mondja, hogy nézzük meg a gyakorlatot. Ezt komolyan venni 
szakmai szemmel nem lehet.  
 
Baranyi Krisztina: Tökéletesen foglalta össze a Kormányhivatal javaslatát, pontosabban Dr. Sára Botond 
javaslatát. 
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Gyurákovics Andrea: Nem fogok jogászkodni, nem vagyok jogász, viszont a levélből egyértelműen kiderül, hogy 
2020. november 5-én a levélben megnevezett ügyiratszámon szakmai segítségnyújtás címmel küldött levelet már 
a Kormányhivatal Polgármester Asszonyhoz és Címzetes Főjegyző Asszonyhoz. A szakmai segítségnyújtás 
eredménytelensége miatt, itt van ez, hogy javaslattal él. A november 5-én kelt levelet úgy tudom, hogy a Képviselő-
testülettel ismertetni kellett volna, ez is elmaradt. Arról amiről Dr. Mátyás Ferenc beszélt a 2. oldalon, hogy több 
kerületi képviselő fordult a Kormányhivatalhoz. Leírják utána, hogy a képviselői bejelentések és a jegyzőkönyvek 
és az azokat visszaigazoló jegyzőkönyvek alapján. Ha Ön nem ismeri ezeket a jegyzőkönyveket, minden egyes 
képviselő-testületi ülésen elhangzott egy olyan, amiben kérték a képviselők, kértük: akár az ülés levezetést, akár 
a napirend levezetést, akár a képviselői előterjesztéseket. Nyugodtan utána lehet nézni. Gondolom ez nem okoz 
nehézséget. Egyébként ez egy javaslattétel. Amit az előbb is elmondtam: javaslattal él. A törvényességi felhívás 
az, amiről Dr. Mátyás Ferenc beszélt. Ezt a kettőt kicsit egybemosta. Arról, hogy ezek a szabálytalanságok, amiről 
megállapítást tett a Kormányhivatal, ezek szerint az Ön álláspontja szerint ezek nem valósultak meg. Azt gondolom, 
hogyha Ön így gondolja, akkor elég szomorú a helyzet. Az ezekben leírtak, amelyeket a képviselők többször 
jeleznek, ezek leírásra kerültek. Teljesen egyértelműen el lehet olvasni. Értem, hogy Ön próbálja ezt szétszedni és 
úgy beállítani, hogy ez a levél semmitmondó és tulajdonképpen semmi értelme nincsen. Egyetlenegy értelme van, 
hogy azok a szabálytalanságok, amik eddig voltak, azokról végre lehessen úgy beszélni, hogy ezek megtörténtek.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Nem azt mondom, hogy mindenben a legjobban működik a Képviselő-testület, soha nem 
mondtam ezt. Azt mondom ezzel a levéllel kapcsolatban, hogy ez egy jogi fércmunka. Nem több. Egy jogi 
fércmunka. Ne keverjük össze a kettőt. Én, amiről beszéltem az a 133.§, azt olvastam fel, annak a vonatkozó 
kommentárját ismertettem. A törvényességi felhívás az a 134.§, ezzel jelenleg nem foglalkoztam. Az, hogy 
egyébként meg lehet nézni, utána lehet járni. Bocsánat, ha maga képviselőként ilyet csinál, oké, nem jogász, nem 
Hivatalt vezet, megfogalmazta, rendben van. De bocsánat egy jogvégzett a Kormányhivatal élén nem teheti meg 
ezt. Ugyanúgy, ahogyan a Bíróságtól is tarthatatlan az, hogyha egy ilyen döntést hoz, amibe a tényállás nincsen 
leírva, hanem megoldjuk annyival, hogy keresd meg. Találd ki. A Kúria úgy semmisíti meg az ilyen bírósági döntést, 
hogy rotyog. A szakmaiatlanság jelenik meg ezzel. Ha vannak tényállási elemek, akkor igenis egy javaslattételben 
ezeket fel kell sorolni. Le kell írni. Lehet, hogyha Dr. Sára Botond az utcán töltött kampányolásnál többet töltött 
volna az Mötv. olvasásával, vagy a vonatkozó szakirodalom és kommentár vizsgálatával, vagy a bírói gyakorlattal, 
akkor nem írt volna ilyen baromságot. 
 
Baranyi Krisztina: Egészen pontosan dokumentálva, bizonyítani tudunk, hogy októberben a Tűzoltó utcában az 
Önkormányzat nevében gyűjtöttek fiatal férfiak Dr. Sára Botondnak aláírásokat. 
 
Gyurákovics Andrea: Fércmunkának nevezte ezt a kormányhivatali levelet. Ha jól emlékszem az Ön 
előterjesztéseiről is hasonló megnyilvánulás volt az utóbbi időben és vissza lett dobva törvényességi 
észrevételekkel, mert nem volt alapos és megfelelő. Elég sok előterjesztése ezzel az indokkal nem került be a 
Képviselő-testület elé. Arról, hogy most ezt az egész kormányhivatali levelet megpróbálják úgy beállítani, hogy ez 
Dr. Sára Botond személyére menjen ki és az ő személyét próbálják meg összemosni azzal, amit a Kormányhivatal, 
mint munkát elvégez, akkor innentől kezdve ez egy politikai hozzászólás az Ön részéről és nem szakmai 
hozzászólás. Sem a polgármester részéről nem szakmai hozzászólás. Onnantól kezdve, hogy ebből politikai ügyet 
próbálnak csinálni, ezzel magát azt a lehetőséget veszi el a Képviselő-testülettől, és személyesen saját magától 
is, hiszen az Ön előterjesztései sem kerültek be napirendre többször a Képviselő-testület elé, amit Ön is 
nehezményezett. Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Torzsa Sándor képviselőtársaimét. Ezeket a lehetőségeket, hogy 
ezt helyre tegyük és végre kimondhassuk azt, hogy igen ezek megtörténtek, ezek valós dolgok, ezeket megpróbálja 
Ön a városvezetéssel karöltve eltolni egy politikai felhanggal és tulajdonképpen eltusolni úgy ezt az ügyet, mint, 
ahogyan a Szilágyi Zsolt-féle Vizsgáló Bizottságos ügyet.  
 
Baranyi Krisztina: Amennyiben bármilyen konkrétum szerepelt volna a javaslatban, például hogy jogellenesen 
nem vette napirendre az előbb felsorolt képviselők előterjesztéseit a Képviselő-testület, akkor lenne miről beszélni. 
Semmi nincsen ebbe a javaslatba leírva. Innentől kezdve Ön mondhatja, hogy ezek szabálytalanul lettek, vagy 
nem lettek napirendre véve, de ezt nem tartalmazza a kormányhivatali levél. Mivel semmilyen konkrétum nincsen 
efelől, hogy milyen szabálytalanságot követett volna el ez az Önkormányzat, ezért nevezzük mi ezt egyszerű 
politikai hangulatkeltésnek, támadásnak. 
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Dr. Mátyás Ferenc: Az az igazság, hogy a politikát Gyurákovics Andrea viszi bele ebbe a történetbe. Felhívtam a 
vonatkozó rendelkezéseket, ismertettem a hozzájuk tartozó gyakorlatot, hogy ennek hogyan kell működnie szakmai 
szemmel. Megjelöltem hozzá a jogszabályhelyeket is, hogy mi alapján mondom ezt. Ön semmi ilyet nem tett. Az a 
bajom ezzel, hogyha ténylegesen bejön egy olyan levél, ami tisztességesen meg van írva, mert itt arról van szó, 
hogy megvan-e írva tisztességesen vagy nem. Hogy szakmailag megalapozott vagy szakmailag megalapozatlan? 
Ha bejött volna egy szakmailag megalapozott levél, arról lehetett volna érdemben vitát folytatni. Akkor ezeket, 
amiket mi is érzünk, hogy problémásak, ezeket ki lehetett volna egyenesíteni. Ebben a levélben nem ez történik, 
hanem egy általános utalás van arra, hogy nézzük meg a gyakorlatunkat, nézzük meg a szabályainkat. Ezt nagyon 
nehéz megfogni. A Kormányhivatalnak nem az a szerepe, mint törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek az 
önkormányzatok felett, hogy ilyen homályos rébuszokba belekiabáljon valamit a világba. Nézd meg, csináld meg. 
Neki az a dolga és az a feladata, hogy tételesen megjelölje. Akkor nekünk azon lehet tényleg vitázni, hogy igen 
abban igaza van a Kormányhivatalnak, mert, amikor azt csináltuk, az nem felelt meg a helyes gyakorlatnak. Amikor 
azt írja, hogy azon vitatkozunk, hogy az megfelelt-e vagy nem, megnézzük, hogy nem felelt meg a gyakorlatban, 
akkor változtatunk a szabályon, változtatjuk a magatartást, hogy megfeleljen. Ez normális esetben így működik. De 
nem egy normális levelet küldött a Kormányhivatal, hanem egy nesze semmi, fogd meg jól-t, erről nagyon nehéz 
szakmai alapon vitázni. Az, hogy nem felelnek meg a szakmaiság alapvető követelményeinek, mi erre nem 
legyinthetünk, de tudjuk, hogy mit akartak mondani valójában és akkor nézzük már úgy azt a levelet a törvényességi 
felügyelőtől, minthogy azt megírta volna törvényesen. Ha a törvényességi felügyelő nem tud törvényesen megírni 
valamit, ott nagyon nagy probléma van. 
 
Torzsa Sándor: Vélemény lesz: soha nem rejtettem a véka alá a kritikámat azzal a rendszerrel kapcsolatosan, 
amit a Fidesz épít, nem feltétlenül itt helyben, hanem országos szinten. Biztos vagyok benne, hogy emlékszik rá, 
hogy sokszor elmondtam, hogy a legnagyobb probléma azzal a rendszerrel, amit Önök építenek, hogy azok az 
intézmények, amik a jogállamiság garanciáját kell, hogy őrizzék, azok azzal, hogy olyan szereplők kerülnek az 
élükre, akik nyíltan politikai tisztségből érkeznek ezen független szervek élére, iszonyatosan elveszítik 
önmagukban a hitelességüket és megteremti annak a lehetőségét, hogy azt a látszatot keltsék, hogy ezek a 
szervek politikai alapon cselekednek. Tudja nagyon jól Frakcióvezető Asszony, hogy van egy olyan mondás, hogy 
„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.” Ebben a helyzetben az egy tény, hogy a Kormányhivatal 
vezetője Dr. Sára Botond és az is tény, hogy a mi közigazgatási területünkön lévő országgyűlési választókerületben 
lesz országgyűlési képviselő jelölt az egyik – teljesen mindegy, hogy melyik – politikai párt színében. Innentől 
kezdve az, hogy ő nem biztos, hogy pártatlanul látja el a hivatalát, ez az állítás sajnos helytálló tud lenni. Talán 
emlékszik rá, hogy ez nem mindig volt így. Régebben közigazgatási hivatalok voltak, akik felügyelték az 
önkormányzatokat. Volt egy olyan fővárosi Közigazgatási Hivatalvezető, akire talán emlékszik, úgy hívták, hogy 
Grespik László. Ő egy ügyvédember volt. Őt a legkevésbé sem lehetett azzal vádolni, hogy ő egy baloldali ember 
lett volna, pedig ő volt Demszky Gábor kvázi felügyelője. Talán azzal sem lehetett őt vádolni, hogy politikailag ne 
lett volna aktív. Viszont ügyvédként nem sok kritika érte, sikeres ügyvéd volt. Nem feltétlen volt ez mindig így, hogy 
ilyen politikai alapon történtek a kiválasztások. Szerintem nem szerencsés az, hogy egy pártpolitikus a 
Kormányhivatal vezetője. Ezt eléggé sokszor elmondtam. Ami a személyemet ért kritika: hogyne lettek volna olyan 
működésbeli kérdések, amelyek vitát adnak, minden önkormányzatban vannak ilyenek. Én vagyok az az egyik 
képviselő, aki személyembe tett erre javaslatot és felállítottuk az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságot. Ön is 
tagja ennek a bizottságnak. Tudja azt, hogy sok olyan működésbeli probléma, ami felmerült az Önkormányzatba, 
foglalkozott vele a bizottság, tárgyalta ezeket a kérdéseket és kerestünk rá megoldásokat is. A munkának még 
nincsen vége, mert még nincsen elfogadva az SZMSZ. Belekerült a következő évi munkatervünkbe, így látható a 
bizottsági Elnök Úr számára is, hogy mikorra kell ezt a feladatot elvégezni. Azt gondolom, hogy e nélkül a 
kormányhivatali levél nélkül is elkezdte a Képviselő-testület ezeket a hibákat kijavítani. Ezért gondolom azt, hogy 
ilyen szempontból okafogyott ez a levél, mert tesszük a dolgunkat, igyekszünk a működésünket minél 
optimálisabbra és jobbra kicsiszolni. 
 
Gyurákovics Andrea: Arról beszélt Dr. Mátyás Ferenc, hogy nem egyértelmű ez és a hivatali levél is nem szakmai 
alapon, nem jól, nem úgy kezeli a dolgot. Az elején már elmondtam, hogy volt egy szakmai segítségnyújtó levél 
2020. november 25-én, most jött egy javaslattétel a fokozatosság elve alapján, gondolom én, nem vagyok jogász. 
Valószínű, hogy így történt, nem vagyok ebben olyan okos, mint Ön. Azt érzékelték képviselőtársaim, hogy a levél 
végén az 5. oldalon az van, hogy felhívja a Képviselő-testületet arra, hogy a javaslatot a soron következő ülésen 
tárgyalja meg és arról hozzon döntést. A helyzet a következő: az eredeti meghívóban kiküldött napirendi pontok 
között ez nem szerepel, csak tájékoztatóként. Tájékoztatóban pedig alap esetben a tudomásom szerint nem 
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szoktunk határozatot hozni. Most egy huszárvágással bejött az utolsó pillanatban egy módosító javaslat, hogy 
mégiscsak tegyenek eleget a kormányhivatali felhívásnak. Alapesetben most, mint egy tájékoztató levélről 
beszélnénk, ami nem tudom, hogy törvénytelen-e, ezt nem tudom ki lehet-e mondani, de, hogy szabálytalan volt 
az biztos, hiszen napirendre kellett volna tűzni és nem tájékoztató formájában a Képviselő-testület elé tárni. Az, 
hogy a pártatlanságot feltételes módba teszik és azt mondják, hogy valószínűséggel nem pártatlan és politikai 
dologról van szó. A levélben le vannak írva azok a helyzetek és azok az esetek, amikor például a napirend előtti 
felszólalásoknál, és ez szinte mindegyik képviselő-testületi ülésnél így volt, nem kell ehhez külön konkrét eset, 
amikor vitának helye nincsen és mégis megtörtént. Sok-sok képviselő-testületi ülés napirend előtti felszólalásainál, 
többszöri jelzés ellenére is. Ugyanez előfordul azzal, hogy a képviselői előterjesztések nem kerülnek napirendi 
pontra. Nem akarom önmagam ismételni. Nem gondoltam volna, hogy ennyire el fogják vinni ezt az egészet politikai 
síkra és nem a szakmai és érdemi részéről beszélünk, hanem a politikai részéről. Csak politikát tesznek ebbe bele.  
 
Reiner Roland alpolgármester bejött az ülésterembe.  
 
Mezey István: Összefoglalva: törvénytelenség zajlik, nem tartjuk be a saját SZMSZ-ünket, de ezt azért, mert 
valakinek, amit megfogalmaz a levél, a szöveg nem tetszik, ez mondjuk Dr. Mátyás Ferenc, vagy a levél írója Dr. 
Sára Botond nem tetszik Torzsa Sándornak vagy Polgármester Asszonynak. Tehát nem az a probléma, hogy nem 
a saját SZMSZ-ünk szerint működünk és számos esetben attól eltérő dolgok történnek ebben a Képviselő-
testületben, hanem az a baj, hogy erre valaki felhívja a figyelmet és az is baj, hogy ő hívja fel rá a figyelmet. Ez 
nem túl kedvező előképe Ferencvárosnak. Nagyon remélem, hogy a ferencvárosi nézők, akik még kitartottak idáig, 
ezt most megnézik és most végre hallják ami történik. Tehát nem a törvénysértéssel van a baj, hanem azzal, 
hogyha erre valaki felhívja a figyelmet és az, ahogyan felhívja a figyelmet. Ha az ő személye vagy a levele nem 
kedves valaki számára, akkor tulajdonképpen nem történik törvénysértés. Szerintem pedig igen. 
 
Kállay Gáborné: Hallgatom itt ezt a vitát és teljesen le vagyok döbbenve, hogy ennyire rossz a memóriája itt 
mindenkinek? Senki nem emlékszik rá, hogy mi történt itt az elmúlt időben a képviselő-testületi üléseken? 
Számtalanszor, szinte minden képviselő-testületi ülés azzal kezdődött, hogy napirend előtti felszólalások, amikre 
Polgármester Asszony válaszolt, amiből vita generálódott és most azt kérdezzük, hogy mikor történt ilyen vagy 
történt-e ilyen? Bármelyik jegyzőkönyvet, ha elővesszük, benne van. A mai képviselő-testületi ülés volt az első, 
hogy azt vettem észre, hogy Polgármester Asszony meg tudta állni és nem reagált napirend előtti felszólalásokra. 
Bármit leír a Kormányhivatal elnöke, a Dr. Sára Botond és nem, mint politikai szereplőként, hanem, mint a 
Kormányhivatal elnöke, akit megillet az a jog, hogy igenis ő, mint a Kormányhivatal elnöke törvényi felhatalmazás 
szerint jár el azzal, hogy minket figyelmeztet arra, hogy nem tartjuk be az SZMSZ-ünket és nem úgy működik a 
Képviselő-testület, ahogyan annak működnie kéne. Szépen felsorolja. Valóban megtörtént, hogy Címzetes 
Főjegyző Asszony látta, hogy az ülés nem úgy zajlik, mégse jelezte. Hányszor volt az, hogy képviselőtársak kértek 
felvilágosítást és nem kapták meg a választ 15 napon belül. Meg lehet nézni a jegyzőkönyveket. Miről beszélünk? 
Mi a probléma? Mi a probléma ezzel? Ez a levél felszólította az Önkormányzatot, hogy nézzen utána a dolgainak 
és tegye rendbe azokat és a Képviselő-testület működjön úgy, ahogyan azt a jogszabály előírja, ahogyan az Mötv-
ben le van írva! Ne válaszoljon, mert most én beszélek. Nem értem mi ezzel a probléma. Azt kérte a levélben, hogy 
vegyék napirendre, beszéljük meg, tárgyaljuk meg, hogy igenis vannak dolgok, amiket nem tartunk be. Próbáljuk 
meg magunkat a törvényességi szabályok szerint működtetni. Mi ezzel az óriási gond? Miért kell erre már megint 
politikai dolgot ráakasztani? Nem értem! Mindannyian tudjuk! Azért állítottuk fel az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes 
Bizottságot, hogy próbáljunk egy olyan SZMSZ-t létrehozni, ami kicsit szigorúbban szorítja a Képviselő-testületet 
olyan szabályok közé, hogy normálisan működjön, hogy ne kelljen 100 órákat itt ülnünk, mert parttalanul össze-
vissza mindenki csinálja, amit gondol. Ezt napirendre kellett volna venni, ezt elmulasztotta a Képviselő-testület. 
Szabályosan nem lett napirendre véve. Ez megint egy szabálytalanság. Próbáljunk már meg szabályosan működni.  
 
Baranyi Krisztina: A tájékoztató is egy előterjesztés. Amennyiben olyan konkrét ügyekben adott volna javaslatot 
a Kormányhivatal, amire tudunk válaszolni, akkor azt megtettük volna. Az elmúlt hónapokban mi például nagyon 
konkrét kérdéseket tettünk fel a Kormányhivatalnak, például a képviselők beoltottságával, védettségi 
igazolványokkal kapcsolatban, pandémiás kérdésekben. Olyan kérdésekben, hogy hogy kerültek fel teljesen 
szabálytalanul bizottsági megtárgyalás nélkül előterjesztések napirendre. Ha gondolja kigyűjtjük. Jó pár releváns 
és konkrét kérdést tettünk fel a Kormányhivatalnak, egyetlen egyszer nem érkezett válasz. Maximum az ügyintéző 
telefonon valamit mondott, de aláírt, írásbeli, törvényes válasz, se határidőn belül, se határidőn kívül nem jött a 
Kormányhivataltól. Ehhez képest, amikor Zombory Miklós az Önkormányzat nevében gyűjt Stop Gyurcsány 
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aláírásokat a házakban, olyankor senki nem intézkedik, senkinek nem tűnik fel. Az, hogy én egy napirend előtti 
felszólalásra adok választ, az valóban olyan óriási törvényszegés, olyan óriási szabálytalanság. Ez a Képviselő-
testület 10 milliós lopásokat szavazott meg az előző ciklusban! Az előző ciklusban a ferencvárosi Képviselő-testület, 
csak a parkolásos lopás kiderült és bebizonyosodott: negyedébe kerül a parkolás üzemeltetés, mint az Önök 
idejében 10 évig. Több 10 milliárd forinttal károsították meg ezt a kerületet. Ott beszéljünk, ha lehet 
törvénytelenségről, ne olyan felvetésekben, hogy fegyelmezze meg a Képviselő-testületet, a polgármestert a Dr. 
Sára Botond, mert rosszul vezeti az ülést, de erre egyetlen konkrét példát nem ír le.  
 
Torzsa Sándor: Mezey Istvánra reagálva: szeretek értékrendi vitákat folytatni, mindig jó ez. Úgy érzem, hogy 
értékrendileg két végpont vagyunk. Én egy karakteresen baloldali ember vagyok, Ön meg egy karakteresen 
jobboldali ember. Ez azért jó, mert mindig jól kirajzolódnak a különbséget. Új elem, hogy eddig azért értette azt, 
hogy mit szeretnék mondani, most kicsit úgy értettem, hogy a mondanivalómat nem értette Mezey István. Próbálok 
egy példát hozni Önnek, hogy át tudja érezni azt, amit itt páran érzünk. Tegyük fel azt, hogy mondjuk Dr. Bácskai 
Jánosnak hívják a Polgármestert és Lendvai Ildikónak a Kormányhivatal vezetőjét és kapnak Önök egy ugyanilyen 
tartalmú levelet. Gondolom nem azt mondják, hogy hu, milyen pártatlan ez a levél, amit Lendvai Ildikó írt alá. Ugye? 
Nem ez az érzetük lett volna ebben a szituációban. Az, hogy én olyat mondtam volna, hogy azért, mert Dr. Sára 
Botond írta a levelet, ezért nincsenek a kerületben működésbeli problémák, ilyet én nem mondtam. Én azt 
mondtam, hogy azért érzem politikai alapúnak ezt a levelet, mert ez a Képviselő-testület magától elkezdett 
lépéseket tenni, hogy tökéletessé tegye a működését és felállt egy SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság. Kállay 
Gábornénak, hadd mondjam azt, hogy itt vagyunk most, beszélgetünk erről a levélről. Nagyon jó szívvel veszem, 
mint az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság tagjai, hogyha mondják a javaslatukat, hogy hogyan tudnánk 
javítani. Ha jól látom éppen Frakcióvezető Asszony frakciószünetet kért maguknak. Viccet félretéve: nem hallom 
azokat a javaslatokat, amelyeket szeretnének ezen levél kapcsán megfogalmazni és a következő ülésen 
esetlegesen bevinni. Szívesen veszem, hogyha van ilyen. Örülnék ennek. Jogukban áll, tessenek mondani, hogy 
mi a baj.  
 
Árva Péter: Azt hittem, hogy szavazunk erről a határozatról és megyünk haza. Nem értem a képviselőtársaim 
érvelését. Azt mondjátok, hogy nincsen napirenden ez a levél. Napirend van. Napirenden, de csak tájékoztatóként. 
Volt ez a hiba és a Képviselő-testület ezt kijavította. Vannak hibák és mindannyian ebben a teremben azon 
dolgozunk, hogy kijavítsuk ezeket. Magam részéről az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság elnökeként 
átolvastam ezt a levelet és köszönöm. Kérem, zárjuk le ezt a vitát és szavazzunk az előterjesztésről.  
 
Baranyi Krisztina: A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk a 110/2/2021. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. Közben határozatképtelenek lettünk. A Fidesz frakció úgy gondolta, hogy ne szavazzunk.  Köszönöm 
a részvételt, 7 napon belül össze fogom hívni a Képviselő-testületet a hátralévő napirendi pontokkal. Remélem 
mindenkinek alkalmas lesz így karácsony előtt. Igyekszünk egyeztetni a képviselőkkel az időpontról. Köszönöm 
mindenkinek a figyelmet. Reméljük, hogy még karácsony előtt le tudjuk zárni a napirendeket. A képviselő-testületi 
ülést 17.10-kor bezárom.  
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