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Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt 
kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt 

kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 
2022. március 1-én 9:00 órakor tartott rendes üléséről 

 
 

 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 
  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak: Jancsó Andrea elnök, 
 Csóti Zsombor, 
 Takács Krisztián, 
 Takács Máriusz, 
 Takács Zoltán tagok.   
 
Hivatal részéről: Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus. 
 
 
Jancsó Andrea: Szeretettel köszöntök mindenkit a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására 
létrehozott Vizsgálóbizottság első ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 9:03 
órakor megnyitom. Két napirendi pontunk van, ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 1/2022. (III.1.) 

Határozat 
Napirend:  
1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 Sz-80/2022. előterjesztés 
 Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 
 
2./ A következő ülésen meghallgatandó személyek körének meghatározása, valamint a bekérendő dokumentumok 

köre 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása 
 Sz-80/2022. előterjesztés  
 Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 
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Jancsó Andrea: Az Ügyrend szerint minden kedden 11 órakor fogunk találkozni, a helyettesem Takács Máriusz, 
az ő helyettese pedig Takács Krisztián. Kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az Sz-80/2022. sz. 
előterjesztés szerinti Ügyrend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 2/2022. (III.1.) 

Határozat 
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság elfogadja az Sz-
80/2022. sz. – „A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 
ügyrendje” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Jancsó Andrea elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ A következő ülésen meghallgatandó személyek körének meghatározása, valamint a bekérendő 

dokumentumok köre 
 szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 
 
Jancsó Andrea: Javaslom, hogy a következő ülésünkre hívjuk meg a jelenlegi főépítészt, illetve dr. Szabolcs Mária 
Aljegyző Asszonyt, aki az előző ciklusban a projekt végigkísérésének felelőse volt. A bekérendő iratok köre a 
Főépítészi Irodán fellelhető összes dokumentum lenne, illetve a Jegyzői Kabinetben fellelhető összes 
dokumentum, amik a projekt megindításával kapcsolatosak.  
 
Takács Máriusz: Az elhangzottakon kívül több helyen vannak még iratok ezzel kapcsolatban. A FIÜK, a 
Városüzemeltetési Iroda, a FEV IX. Zrt. is szereplői voltak ennek a projektnek. Ezek szerint a későbbiekben fogunk 
rátérni ezekre. 
 
Jancsó Andrea: A kiindulási pontunk az, hogy kérünk mindent, ami a projekt indításával kapcsolatos, majd az 
azokból nyert információk alapján meglátjuk, hogy kik lesznek a további meghívottak és milyen további 
dokumentumokat kérünk be. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az elhangzott javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 3/2022. (III.1.) 

Határozat 
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a 
következő ülésére  
1./ meghívja dr. Szabolcs Mária aljegyző asszonyt és Hurták Gabriella főépítészt. 
2./ bekéri a Főépítészi Irodán és a Jegyzői Kabinetben fellelhető, a Ferencvárosi Munkásszálló beruházási projekt 

elindításával kapcsolatos dokumentumokat. 
Határidő: 2022. március 8. 
Felelős: Jancsó Andrea elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Jancsó Andrea: Köszönöm a részvételt, jövő hét kedden találkozunk legközelebb. Az ülést 9:09 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Takács Máriusz              Jancsó Andrea 
    bizottsági tag        elnök  
 
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 
 
 


