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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. március 4-én 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Árva Péter, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, 
dr. Mátyás Ferenc (igazoltan távol), Mezey István, Sajó Ákos (igazoltan távol), Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, 
Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós (igazoltan távol) képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester (igazoltan távol),  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Janitz Gergő, Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Megyeri Csaba, Koór Henrietta – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Mechler András – FESZ KN 
Kft. igazgatója, Márton József – a FESZOFE Nornprofit Kft. igazgatója, Kerek András – a Ferencvárosi 
Művelődési Központ vezetője. 
 
Reiner Roland: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a Hivatal 
dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Megnyitom az ülést. Sajnos több hiányzónk is van. Polgármester 
Asszony beteg, Dr. Mátyás Ferenc, Sajó Ákos és Zombory Miklós képviselők szintén betegek, ők ma nem tudnak 
itt lenni. Jobbulást kívánunk mindannyiuknak! Gyógyuljanak meg, a jelenlévők pedig vigyázzanak magukra. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést 13.00 órakor megnyitom. A 
napirenddel kapcsolatban van kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
86/2022. (III.4.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1.) Beregszász városának támogatása a kialakult háborús helyzetre tekintettel 
 56/2022., 56/2/2022. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Árva Péter, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay 
Gáborné, Mezey István, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Torzsa Sándor, Takács Zoltán, Takács Máriusz, 
Takács Krisztián, Zombory Miklós 

 
2.) Támogatási Szerződés Beregszász Városi Tanácsával 
 62/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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 (13 igen, egyhangú) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc távol 
Mezey István  távol 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen  
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  távol 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Gyurákovics Andrea: Köszönetet szeretnék mondani a magam és a képviselőtársaim nevében is az elmúlt egy 
hétért, amit a Hivatal részéről segítséget kaptunk: adománygyűjtés, szálláshelykeresés és minden egyéb ilyen 
dologban maximálisan a segítségünkre voltak, ezt nagyon szépen köszönjük. Köszönjük azoknak a hivatali 
dolgozóknak a munkát, akik közben helytálltak, hogy a Hivatal működni tudjon. Mindannyian hálásak lehetünk 
ezért. Minden iroda, minden önkormányzati intézménynek hálásak vagyunk az eddigi munkájukért.  
 
Reiner Roland: Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt bő egy hétben segített, akár az irodák részéről, akár a 
képviselők részéről és természetesen az a rengeteg ferencvárosi lakos, akik a Covid után ismét megmutatták, 
hogyha baj van, akkor össze tudunk fogni. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Beregszász városának támogatása a kialakult háborús helyzetre tekintettel 
 56/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Árva Péter, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, 
Kállay Gáborné, Mezey István, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Torzsa Sándor, Takács Zoltán, Takács 
Máriusz, Takács Krisztián, Zombory Miklós 
 

Döme Zsuzsanna: A kerület már múlt héten bekapcsolódott a szállásadásba. A Főváros próbálja koordinálni 
ezeket a felajánlásokat. A Munkásszállónkban vannak elég sokan elszállásolva. Eddig főként nagy fluktuáció 
jellemezte ezt a helyzetet. Néhány napja ugyanazok vannak a szálláson, jelenleg 55 fő. Az ő étkezésüket 
egyrészt a Főváros szervezi, de az összes olyan más dolog, amire szükségük van, azt a ferencvárosi képviselők 
koordinálják. Megkapják az információkat, hogy milyen dolgokra van szükség és azokat beszerzik. Köszönjük 
szépen. Adományokat egyelőre nem fogadunk ott már tovább, mindennel rendelkeznek az ott élő emberek. 
Programokat is próbálunk számukra biztosítani. Az a tapasztalat, hogy ezt helyben kell, nem szívesen mennek ki 
a gyerekekkel. Orvosi ellátásban részesültek. Gyermekorvos is járt náluk, rendszeresen ezt továbbra is megteszi. 
A gyógyszereket a FESZ Nonprofit Kft. szerezte be mind a gyerekproblémákra, mind a felnőttek számára. A 
Munkásszállón jelenleg ez a helyzet. A fővárosi koordinációval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy majd 
mindennap vannak operatív megbeszélések, ahol nem a kerületek, nem a politikai vezetés, hanem operatív 
koordinátorok vesznek részt. Mindig bekapcsolódnak ebbe a legnagyobb segélyszervezetek, akik részt vesznek 
a szervezésben. Például, mint a Helsinki Bizottság, aki folyamatosan frissülő jogi segítséget nyújt akár telefonon, 
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több nyelven. A Migrationin, az Age of Hope és a Budapest Bike Maffia. Ők a kerületben vannak. Adományokat 
nem fogadnak, hanem célzott támogatásokat, gyógyszereket várnak, tábori ágyakat, stb. A mai napon ez a 
megbeszélés egy óra múlva fog kezdődni. A legaktuálisabb helyzetekről most nem tudok beszámolni. Példátlan 
összefogás van. A kerületek is kiveszik a részüket. A legtöbb helyen már berendeztek átmeneti 
szálláslehetőségeket hozzánk hasonlóan. Az adományok rendszeresen érkeznek. A magánszemélyek 
szálláshelyeire is sajnos szükség van a vasútállomásoknál és azoknál a pontoknál, ahova érkeznek az emberek. 
Sokan rövidtávra, csak egy-egy éjszakára érkeznek, tudják, hogy hova mennek tovább. Az elmúlt napokban az 
indiai diákok tömegét repülővel a saját országuk haza is szállíttatta, rövid távú segítségre volt szükség itt is. Az a 
gyanúm, hogy a következőkben egyre többen az állandó maradásra rendezkednek be. Azok fognak érkezni, 
akiknek nincsen továbbmenésre lehetőségük vagy tervük. Többnyelvű tájékoztató anyagokkal találkozhatnak a 
mi szálláshelyeinken is ezek az emberek. Így ideiglenes védelemben tudnak részesülni. Ezzel párhuzamosan a 
menedékkérésük elindítására is van lehetőség. Azért nincsen központi adományváró e-mail címünk, 
telefonszámunk, mert most nem tudnánk hova tenni. De, amennyiben ez változik, azonnal mi is lépni fogunk. 
Most majd egyre inkább azonnali munkavégzéssel kapcsolatosan információkat is fognak kérni a segítő 
szervezetek. Már most is tudunk olyan családokat, ahol azonnali munkába lépést terveznek, hogy el tudják tartani 
a családjukat.  
 
Szilágyi Zsolt: Nem hangzott el, hogy a FESZ Nonprofit Kft-n kívül, a Duna Medical Center a Haller utca végén 
felajánlotta a pro bono, hogy ellátják a felnőtteket, gyerekeket. Czakóné Dobó Krisztinának át is adtam egy 
telefonszámot, hogyha probléma van, akkor lehet őket hívni és ingyenes ellátják a menekülteket.  
 
Döme Zsuzsanna: Köszönöm a kiegészítést. Így van a Duna Medical Center az egész Főváros területére 
vonatkozóan végzi ezt, ezért nem emeltem ki, mert a Munkásszálláson mi ezt megszervezzük, de természetesen 
a magánszállásra érkező emberek tudnak hozzájuk is fordulni.  
 
Mezey István képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Torzsa Sándor: Mondjuk azt ki, hogy az elmúlt két hétben példaértékű együttműködés alakult ki a képviselők, a 
városvezetés és a Hivatal között. Ez remekül működik. Ezúttal is szeretném megköszönni azt a magas fokú 
konstruktivitást, amit a városvezetés tanúsított a képviselői kezdeményezések irányába. Kialakult egy jó 
működési mechanizmus. Helyesnek gondoljuk ezt, hogy a képviselői kezdeményezéseket befogadják, ezek 
megvalósulnak a városvezetés részéről. Ez egy olyan irány, amire érdemes támaszkodni és érdemes ezt a 
későbbiekben erősíteni. Helyesnek gondolom, hogy a képviselők kezdeményezésére megnyitásra került a 
Munkásszálló, viszonylag gyorsan és hatékonyan be tudtunk oda fogadni menekülteket. Helyesnek gondolom, 
hogy megoldást találtunk arra is, hogy és most dönteni tudunk, hogy Beregszász városát tudjuk támogatni. Külön 
köszönöm azt, hogy a városvezetésnek sikerült azt a problémát is megoldania, hogy hogyan lehet az ukrajnai 
háborús menekültek parkolását megoldani. Vannak még további feladatok, amelyekre megoldást kell találnunk, 
ezek előttünk lesznek. Látszik, hogy a háborús helyzet nem csitul. Legalább ugyanilyen konstruktivitást 
szeretnénk ajánlani, mint, amit Önöktől kaptunk az elmúlt időszakban. Vannak kezdeményezések, például fel 
kellene vennünk a Tankerülettel a kapcsolatot, mert szükség lenne arra, hogy legyen egy olyan iskola, ahol az 
ukrán nyelvű gyerekeknek biztosítani tudjuk a taníttatását. Fontos lenne kijelölnünk egy olyan óvodát, ahova az 
ukrán nyelvű gyermekeket be tudják írattatni a szülei. Fel kellene kérni a cégeinket, intézményeinket, sőt a saját 
Hivatalunkat is, hogy kezdjünk el arra felkészülni, hogy munkát tudjunk adni az ide érkező embereknek. Kezdjük 
el felkészülni arra, hogy az alapfokú orvosi ellátást tartósan tudjuk biztosítani. Lennének szimbolikus ügyek is: 
örömmel venném azt, hogyha az Önkormányzat épületében az Ukrán vagy Beregszász zászlaja elhelyezésre 
kerülne. Azt gondolom, hogy jól működött az a megoldás, hogy a képviselők kezdeményeznek, a városvezetés 
pedig szakszerűen megoldja ezeket, ezért mi tettünk egy javaslatot, érdemes lenne ezt a működést 
intézményesíteni. Látjuk, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása túl lassan megy. Hiába 
próbálkoztunk ezzel, egy bizottságot sokkal gyorsabban össze lehet hívni, ezért arra gondoltunk, hogyha ez ilyen 
jól működött az elmúlt időszakban, példaértékű volt most az együttműködés, akkor érdemes lenne ennek 
valamilyen intézményesített keretet adni. Adjuk feladatul ezt bizottsági keretben. Mi erre javaslatot tettünk. Egy 
háromfős bizottságot szeretnénk felállítani, ami relatív gyorsan tud reagálni a helyzetekre és tud esetlegesen 
döntéseket hozni. Arra bátorítok mindenkit, hogy ezt az utat folytassuk, hiszen ez sikereket ért el.  
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Takács Máriusz: Arra a részére próbálok rávilágítani, hogy milyen feladat az, ami előttünk áll az oktatás területén 
a jelenlegi helyzetben. Említette már Torzsa Sándor az iskoláztatást, ez nem a mi dolgunk, hanem a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ feladata. A kerületben rengeteg intézmény van. A kérdés az, hogy hol van olyan 
kapacitás, ami felzárkóztató, integráló feladatot tud végezni akár több szinten is. Ilyen szempontból mi ehhez se 
hozzátenni, se elvenni nem tudunk, de nagyon jó lenne tudni, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
milyen módon készül ezen feladat ellátására. A mi feladatunk, kötelességünk az, hogy a bölcsődés és 
óvodáskorú gyermekeknek biztosítanunk kell valamilyen elhelyezést. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy 
pontosan mi is a cél ezen a területen és mi a kötelességünk, milyen jogi státuszban vannak. Tudom, hogy ez 
önmagában egy nehéz kérdés. Még a békeidőkben jártam Kárpátalján és láttam, hogy az ottani oktatási rendszer 
nem olyan, mint a miénk. Más az oktatási struktúrájuk. Minden más. Azt a részét nem tudjuk megtenni, hogy 
felveszünk valakit az óvodába és nem is tartanám szerencsésnek, hogy az itt működő csoportokba egy 
háborúból érkező, traumatizált gyermeket csak úgy betegyünk egy közösségbe. Ez nem lenne jó irány. Az óvodai 
kapacitásunk, a szakembereink tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mit kell csinálni. Ki kellene alakítani 
ennek a közegét, hogy az óvodáink tudjanak számukra is szolgáltatni mindennapi programot, felügyeletet. 
Elkezdjék megmutatni azt, hogy az itteni rendszer hogyan működik, ez a világ hogyan működik. Nem lehet tudni, 
hogy ők meddig és hogyan lesznek velünk. Fontos az, hogy mi úgy álljunk hozzájuk, hogy próbáljunk segíteni, 
fejleszteni. Akár arra felkészíteni, hogy egyszer ide kell integrálódniuk, beilleszkedniük. Tudunk-e segíteni 
számukra abban, hogy ők milyen helyzetből jönnek, szociális munkással, pszichológussal, családgondozóval, 
tudunk-e tenni értük, hogy ők azt érezzék, hogy gondoskodva van róluk, és segítjük őket abban, hogy jól érezzék 
itt magukat, és közben nem csak bent ülnek egy szálláson és csak a tv-t tudják nézni. Nekünk van ezzel 
feladatunk. A szakembergárdánk megvan arra, hogy tudjunk csoportokat kialakítani. A jogi keretek nagyon 
maszatosak. Technikai értelemben meg tudjuk tenni azt, amire ezeknek a gyerekeknek szükségük van, hogy a 
biztonságos nevelést, fejlesztést megkaphassák nálunk Ferencvárosban.  
 
Deutsch László: Érdeklődnék Jegyző Asszonynál, hogy vannak lakásaink félretéve katasztrófahelyzetre. 
Legalábbis az én koromban, idézet Baranyi Krisztinától, így volt. Változott a helyzet? Magyarul a 
lakásállományunk egy részét katasztrófahelyzetre való tekintettel kiadható-e? Szeretnénk ezekről a lakásokról 
tudni. Szeretném, hogyha ezt a listát megkapná Csóti Zsombor, aki felelős a testvérvárosi kapcsolatokért. Noha 
az Önkormányzat honlapján előléptették vagy degradálták, nem tudom, városfejlesztésért felelős tanácsnoknak 
hívják. Lehet, hogy durva leszek, más szemszögből közelítem meg a témát: a városvezetés elvesztette a 
képviselők nagy részének a bizalmát. Az a javaslatom van, hogy van három tanácsnokunk, mindegyik profiljába 
vág, amit mondok. Van egy testvérvárosokért felelős tanácsnokunk Csóti Zsombor személyében, van egy 
szociális tanácsnokunk Jancsó Andrea személyében és van egy közbiztonságért felelős tanácsnokunk Szilágyi 
Zsolt személyében. Az lenne a javaslatom, hogy a menekültügy irányítását tegyük a három tanácsnok kezébe. 
Ez képviselői előterjesztés volt, szavazást kérek.  
 
Reiner Roland: A lakásokkal kapcsolatban ezt a kategóriát a lakásrendeletünk ebben a pillanatban nem ismeri. 
Nézek Janitz Gergőre, aki a lakásokkal kapcsolatban mindent tud. Ha Képviselő Úr kérdése arra vonatkozott, 
hogy vannak-e üres lakásaink, akkor nyilván azok vannak. Az, hogy azok ilyen helyzetbe bevonhatóak-e, arra az 
a bizottság teljesen alkalmas lesz, hogy ezt a helyzetet megvizsgálja. Abban az értelemben, hogy Ön ezt 
gondolta, hogy szükséglakásnak kijelölt lakásaink, ilyenek tudomásom szerint nincsenek, nem ismerjük ezt a jogi 
kategóriát. 
 
Janitz Gergő: Így van, ahogyan Alpolgármester úr mondta. Van viszonylag nagyszámú üres lakásunk, ami a kb. 
3000 darabos lakásállomány indokol is, hiszen lehetnek olyan váratlan események, amelyek esetében szükséges 
biztosítanunk az elhelyezést. Konkrétan ilyen helyzetre cím szerint kijelölt lakásaink nincsenek. Döntés kérdése, 
hogy a rendelkezésre álló lakásállományból x darabot jelöljünk ki ilyen célra. 
 
Deutsch László: Hallottam Reiner Roland válaszát, őszintén szólva a lokálpatriótáknak elegük van a 
„bizottságosdiból”. Láttuk mire használta a városvezetés és láttuk, hogy mennyi eredménye volt. Azért van három 
tanácsnokunk jogkörökkel, hogy eljött az ideje, hogy bizonyítsák, hogy méltók a bizalmunkra. Nem is félek tőle, 
hogy nem felelnek meg az elvárásoknak. Még egyszer megismétlem a szóbeli előterjesztésemről szavazást 
kérek.  
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Baloghné dr. Nagy Edit: Egyelőre a napirendekhez sem jutott el a Képviselő-testület. A Képviselő Úr által 
felvetett javaslat az SZMSZ szerint nem támogatható. Az előterjesztés rendjében a javaslatát elmondhatja 
Képviselő Úr, akár a módosító indítványát is, de kiosztásra került egy módosító indítvány, ami tartalmaz egy 
ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló döntést. A napirend előtt kérdés nem tehető fel. Pont Képviselő Úr az, 
aki ezt kifogásolni szokta a Kormányhivatalnál. Jó lenne, hogyha visszatérnénk a jogszerű mederbe. Sajnálom, 
hogy bele kell fojtanom Képviselő Úrba a szót.  
 
Deutsch László: Mélyen tisztelt Asszonyom, válaszát természetesen nem fogadom el. Nem tudom elfogadni, 
zavart, hebrencs, idegesen összevágott. 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztők tettek egy harmadik határozati javaslatot. Erről külön 
nem kell szavazni, mert ez előterjesztői módosító javaslat. Kérem, szavazzunk az 56/2022. és az 56/2/2022. 
számú előterjesztések határozati javaslatáról. 

87/2022. (III.4.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a rendkívüli háborús helyzetre tekintettel Beregszász városát 5 millió forinttal támogatja a 3423 számú 
költségvetési sor terhére. 
2./ menedékhelyként megnyitja a Budapest IX. Illatos út 3-5. szám alatti Ferencvárosi Munkásszállót 
testvérvárosa, Beregszász lakosai részére. 
3./ ideiglenes bizottságot állít fel az orosz-ukrán háború kapcsán, a Ferencvárosi Önkormányzat hatás- és 
feladatkörébe eső problémák kezelésére, valamint Beregszász testvérváros és Ferencváros közigazgatási 
területére érkező menekültek segítésére, amelynek tagjai:  
- Csóti Zsombor, önkormányzati képviselő – a bizottság elnöke 
- Gyurákovics Andrea, önkormányzati képviselő 
- Jancsó Andrea, önkormányzati képviselő 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csóti Zombor elnök 

 (13 igen, egyhangú) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
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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2.) Támogatási Szerződés Beregszász Városi Tanácsával 
 62/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Deutsch László képviselő bejött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Az előterjesztés az előző napirendi pontnál megszavazott 5 millió forintos keret jogi megoldását 
tartalmazza. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 62/2022. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
88/2022. (III.4.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Beregszászi 
Városi Tanács részére 5.000 eFt támogatást nyújt a 3423 Testvérvárosi kapcsolatok költségvetési sor terhére a 
62/2022. sz. előterjesztés mellékletében foglalt támogatási szerződésben meghatározott célra, és felkéri a 
polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésre. 
Határidő: 2022. március 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  távol 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  igen 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc 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 
 
 
Reiner Roland: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 13.25-kor bezárom.  
 

k.m.f. 
 

 
Reiner Roland 
alpolgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző 

 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 


