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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Innovációs és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  

2022. március 1-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Árva Péter elnök, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Dr. Mátyás Ferenc (igazoltan távol), 
 Takács Máriusz (igazoltan távol), 
 Gyurákovics Andrea (igazoltan távol), 
 Mezey István (igazoltan távol), 
 Emődy Zsolt, 
 Kovács András,  
 Gulyás Mihály, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra,  
 Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tagok. 
 
 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Barna Renáta környezetvédelmi referens, Nehéz 
Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hidasi Gyula önkormányzati képviselő. 
 
 
Árva Péter: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait és a Hivatal dolgozóit. Meglepődve tapasztalom, hogy a 
meghívott vendégeink nincsenek itt, én nem tudtam arról, hogy lemondani tervezték ezt az előadást. Remélem, 
hogy csak késnek. Kérem, vegyük előre a másik két napirendi pontot, először ezeket tárgyaljuk meg. Ezzel időt 
adunk a meghívott előadóknak, hogy megérkezzenek, és ha megérkeznek, akkor meghallgatjuk őket, ha nem, 
akkor sajnos ez a napirendi pont el fog maradni. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést 
15.10 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e bárkinek napirend előtti hozzászólása? Nem látok napirend előtti 
hozzászólást. Kérem, szavazzunk a napirendről a napirendi pontok sorrendjének módosításával. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 51/2022. (III.1.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat „Zöld Udvar 2022” pályázat kiírására 
 Sz-52/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Árva Péter elnök 
 
2./ Veszélyeshulladék-gyűjtés 

Sz-66/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Árva Péter elnök 
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3./ Déli Körvasút részeként tervezett ferencvárosi megállóhelyekről (Népliget és Közvágóhíd) tartandó bemutató 
     szóbeli előterjesztés 
     Előterjesztő: Árva Péter elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat „Zöld Udvar 2022” pályázat kiírására 
  Sz-52/2022. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Árva Péter elnök 
 
Árva Péter: A tavalyi évhez képest annyi a változás, hogy azt a hibát próbáltuk orvosolni, hogy ne csak a 
társasházak, hanem egyéb lakóépületek is pályázhassanak. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az előterjesztés határozati javaslatából hiányzik a keretösszeg.  
 
Árva Péter: Kérdezem Alpolgármester Urat, hogy az előző évben mekkora volt a keretösszeg, és mit javasol ebben 
az évben? 
 
Reiner Roland: Tavaly 10 millió forint volt e keretösszeg, és idén is ezt az összeget javaslom a pályáztatásra.  
 
Árva Péter: Egy kis kiegészítés, hogy a tavalyi keretösszeg nem került teljes egészében felhasználásra, 
szeretném, ha megemelnénk, de most maradjunk abban a helyzetben, hogy reméljük azt, hogy elég pályázat lesz 
erre a 10 millió forintos keretösszegre.  
 
Emődy Zsolt, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: A tavalyi évben ez kétszer is volt pályáztatva, nem merült ki a teljes összeg, bízunk abban, hogy 
tavaly a „covidos” év miatt volt ez a nehézség, és most idén visszakerül abba az ütembe, mint az korábban volt. 
Szerencsére a Bizottságnak megvan az a lehetősége, hogyha úgy látja, hogy a pályázat különösen sikeres volt, 
akkor adott esetben egy második fordulót is ki tud írni. Ez a fajta rugalmasság szerencsére megvan a Bizottság 
számára. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Csak egy kérésem lenne, amikor ez kiírásra kerül, akkor legyenek kedvesek a közös 
képviselőket értesíteni külön erről, és ha szükség van, akkor kétszer vagy háromszor is. Jó lenne, ha erről a közös 
képviselők széles körben tudnának. 
 
Árva Péter: Kérdés, észrevétel nincs. Akkor a határozati javaslatot úgy teszem fel, hogy bruttó 10 millió forint 
szerepeljen a határozati javaslatba szereplő költségvetési soron a pályázat keretösszegeként. Kérem, szavazzunk 
az Sz-52/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 52/2022. (III.1.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén lévő 
társasházak és lakásszövetkezetek részére a „Zöld Udvar 2022” pályázatot, az Sz-52/2022. sz. előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. A pályázat keretösszege a 3205. számú „Környezetvédelem”elnevezésű 
költségvetési sor terhére bruttó 10 millió forint. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
2./ Veszélyeshulladék-gyűjtés 

Sz-66/2022. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 
Árva Péter: Az előtt elfelejtettem megköszönni Barna Renátának a munkáját, most megköszönöm egyben. Arról 
szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy én korábban egy olyan kéréssel fordultam a Hivatalhoz, hogy lehetőség 
szerint szedjük össze, hogy egyéb helyeken hol vannak veszélyes hulladékgyűjtések, és ezt valamilyen formában 
tegyük elérhetővé. Talán, ha a lakosság megtalálja ezeket a helyeket, akkor nem kerül Ferencváros számára ilyen 
jelentős költségébe a veszélyes hulladékgyűjtés. Nagyon sok, számos szervezet gyűjt ilyeneket, persze ez egy 
fontos feladat. Viszont, ha megnézzük azt erre a célra fordított összegeket, azt is látjuk, hogy ez azért jelentős 
összeg. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-66/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 53/2022. (III.1.) sz. 

Határozat 
1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2022 májusa és 2023 márciusa 
között összesen 6 alkalommal, alkalmanként 3 helyszínen megrendezésre kerülő lakossági veszélyeshulladék-
gyűjtési akció költségeire 10.000.000 Ft-ot biztosít a 3205. számú ’Környezetvédelem’ költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2022. március 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzési 
eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2022. március 31.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a szórólapterjesztéssel Pálinkás 
Lászlót bízza meg alkalmanként 100.000,- Ft, mindösszesen 600.000,- Ft összegben, és felkéri a Polgármestert, 
hogy a megbízási szerződést kösse meg Pálinkás Lászlóval. 
A megbízási díj és a munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a 3205. számú ’Környezetvédelem’ költségvetési sor 
terhére történik.  
Határidő: 2022. április 15.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 

 
Árva Péter: Azt javaslom, hogy mivel nem érkezett meg az előadó a 3. „Déli Körvasút részeként 
tervezett ferencvárosi megállóhelyekről (Népliget és Közvágóhíd) tartandó bemutató” című napirendi ponthoz, 
ezért ez a napirend lekerül a napirendről. Remélem, ki fog derülni, hogy miért nem jöttek el, és miért nem tartották 
meg ezt az előadást időben. Nagyon szépen köszönöm a munkát, a nyílt ülést 15.17 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 

    Árva Péter 
                      elnök 
   Emődy Zsolt                 
   bizottsági tag                       
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 

 


