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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. április 11-én 8.00-kor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 

Jelen vannak:  
Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, dr. Mátyás 
Ferenc, Mezey István, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós 
képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Csendes Sándor, Nehéz Jenő, Korom Szabolcs, Koór Henrietta – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Stépán Virág – a 9 Magazin 
munkatársa. 
 
Reiner Roland: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 12 fővel határozatképes, az ülést 8.05 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti felszólalási 
igény? Kérem, szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról. 
 

 

130/2022. (IV.11.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
1./ Javaslat a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (II. forduló) 
 86/2/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Jancsó Andrea önkormányzati képviselők 
(13 igen, egyhangú) 

A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  távol 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  távol 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
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Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  távol 
Takács Krisztián  igen  
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  távol 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
Reiner Roland: Mielőtt megadom a szót a napirend előtti hozzászólásoknak, engedjék meg, hogy megköszönjem 
Jegyző Asszonynak, illetve a teljes Polgármesteri Hivatalnak a választások, illetve a népszavazás lebonyolításában 
való közreműködést. Ez egy igen nagy munka volt a Hivatal számára, és az elszámolás miatt ez még egy 
folyamatban lévő munka. Köszönöm mindenkinek és a szavazatszámlálóknak is, hogy biztosították ennek a 
választásnak a gördülékeny leszervezését.  
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Torzsa Sándor: Megtartották az Országgyűlési választásokat, ismert a kerületben az eredmény. Az elegancia úgy 
kívánja, hogy a távozó képviselőnek megköszönjük az eddigi munkáját és a frissen megválasztott képviselőknek 
pedig jó munkát kívánjunk. Számomra öröm, hogy mindkettő választókerületben az 1-esben és a 6-osban is, 
amelyeket az ellenzéki összefogás támogatott, szinte az összes szavazókörben 50 % feletti eredményt kapott a 
baloldali ellenzék. Azt gondolom, hogy ez egy jó visszajelzés arra, hogy alapvetően jó munkát végzünk. A választási 
kampányban eléggé fegyelmezett vagyok, és bár történnek dolgok, amelyeket szívem szerint nem hagynék szó 
nélkül, de mégis elengedek. Polgármester Asszony, nem vagyunk rendben. Az nem működik, hogy az ellenzéki 
pártok, amelyek harcban vannak, Öntől ebben a választási kampányban „hátba szúrást” kaptak. Az nem működik, 
hogy ebben a választási kampányban több olyan Facebook poszt is volt, ami az ellenzéki képviselőket támadta, 
és konkrétan nulla, azaz nulla darab olyan poszt volt, amelyben megkérte a ferencvárosiakat, hogy támogassák 
valamelyik ellenzéki jelöltet. Ez nincs rendben. De az sincs rendben Polgármester Asszony, hogy megalakult az a 
Képviselő-testület, és kezdetektől fogva az ellenzéki képviselőket, minket nem partnerként kezel, hanem kvázi 
ellenfélként. Ezt most itt tisztelettel elmondom Önnek, hogy eltelt kettő darab év. Vonjuk le ezeket a 
következtetéseket, vonjuk le ezeket a tanulságokat, hogy ez meddig mehet így tovább. Szerintem nem mehet 
tovább. Abba a kellemetlen helyzetbe hozott minket, hogy ott álltunk a kitelepülő pultoknál és azt kérdezték tőlünk, 
hogy Baranyi Krisztina hol van. Mi pedig mit tudtunk volna rá mondani. Azt tudtuk volna rá mondani, hogy a 
függetlensége fontosabb számára, mint az, hogy az ellenzék győzzön? De hát nem volt más választásunk, nekünk 
be kellett bizonyítani ellenzéki képviselőknek, hogy Baranyi Krisztina nélkül is tudunk győzni. Győztünk.  
 
Mezey István: Én is szeretném megköszönni az önkormányzati dolgozóknak és a szavazóköri számlálóknak a 
munkáját a 2022. évi választáson. Szeretnék gratulálni a polgári frakció nevében a mandátumot elnyert Jámbor 
Andrásnak, illetve Csárdi Antalnak. Kívánok nekik a parlamenti munkájukban Ferencvárost is előre mozdító 
munkát, erőt, kitartást.  
 
Takács Krisztián: Képviselőtársaimhoz hasonlóan én is szeretném megköszönni Kocsis Máténak az eddigi 
munkát, és szeretnék gratulálni Jámbor Andrásnak, illetve Csárdi Antalnak az elnyert mandátumhoz. Továbbá 
szeretném én is megköszönni a hivatali dolgozóknak, illetve a szavazatszámlálóknak a befektetett munkát. Nekem 
személyesen elképesztő volt tapasztalni, hogy a hivatali dolgozók rendszeresen segítenek, koordinálnak. 
Rengeteg oktatást tartottak a szavazatszámlálóknak, hatalmas nyüzsgés volt itt számtalan alkalommal a 
Hivatalban, amikor bejöttem, és tényleg elképesztő munkát fektettek be azért, hogy ez a választás így le tudjon 
zajlani. Ezt szeretném az Új Pólus Frakció tagjai nevében is megköszönni nekik. 
 
 
 
 
 



3 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására (II. forduló) 
 86/2/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Jancsó Andrea önkormányzati képviselők 
 
Reiner Roland: Lezárult a két forduló közötti társadalmi egyeztetés, nem érkezett be észrevétel, és nem érkezett 
be képviselői módosító indítvány sem. Tehát ugyanaz a javaslat van előttünk, amit az I. fordulóban kifüggesztésre 
alkalmasnak találtunk Kérdezem, hogy van-e kérdés? 
 
Deutsch László képviselő bejött az ülésterembe. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Mint a Házbizottságnak az Elnöke, szeretném megerősíteni, hogy nem érkezett be hozzá 
észrevétel. Azért hozzátenném azt is, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátást, talán képviselőtársaim látták, 
hogy nem volt egy egyszerű és zökkenőmentes dolog, gyakorlatilag könyörögnöm kellett, hogy kikerüljön végre a 
honlapra, hogy jól kerüljön ki határidővel. Mire ezek a folyamatok végbementek, többnapos csúszás volt. Csak fel 
tudnám idézni Polgármester Asszony posztját, hogy: „Kétszer ad, ki gyorsan ad.” Tehát hogyha ellátjuk a 
feladatunkat időben, akkor erre a mai ülésre sem most kerülhetne sor. Szomorúan láttam azt, hogy amikor ezzel 
kapcsolatban objektív alapon megpróbáltam a véleményemet kifejteni, akkor tiltásra kerültem Polgármester 
Asszony oldaláról. Utána voltam ott minden, a FIDESZ-estől kezdve az ellenségig, nem ellenfél. Lényeg az, hogyha 
nagy nehezen is, de sikerült társadalmi egyeztetésre bocsátani ezt az anyagot, és innentől kezdve a további 
rendeleteknél remélhetőleg ez meg már egy zökkenőmentesebb és simább folyamat lesz. Nyilván erről majd a 
Házbizottság be fog számolni minden esetben a Képviselő-testületnek, és szeretném megköszönni én is azoknak 
a hivatali dolgozóknak, akik azon dolgoztak, hogy ez a társadalmi egyeztetés végül is a rendelet szerint meg tudjon 
valósulni. Ezt nagyon szépen köszönöm, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy amint elfogadja, ha elfogadja, a 
Képviselő-testület ezt az előterjesztést, arról bizony közérthetőségi összefoglalót kell készíteni, és nagyon-nagyon 
kérem az illetékes személyt, hogy ne úgy, mint legutóbb, amikor szintén napokat kellett könyörögni, és a határidő 
eltelt mire elkezdte egyáltalán írni ezt az összefoglalót, hogy haladéktalanul a rendelet szerint ennek a 
kötelezettségnek tegyen eleget. 
 
Torzsa Sándor: Úgy látom, hogy a képviselő-testületi vitában elhangzottak nem számítanak véleménynek, amit 
az előterjesztőnek érdemes megfogadni, hiszen amit a mi frakciónk az előző képviselő-testületi ülésen 
megfogalmazott ezzel a rendelettel kapcsolatban, több pontos észrevételt és ígéretet kaptunk arra, hogy ezzel 
kapcsolatosan lesz egy módosítás, illetve voltak kérdések, amelyeket feltettünk, és a mai napig nem kaptam rájuk 
választ. Azt gondolom, hogy így ebben a formában a két fordulónak túl sok értelme nincs. Tehát hogyha itt a 
képviselő-testületi ülésen elhangzanak észrevételek, és ígéretet kap az ember az előterjesztőtől, hogy ezek 
beépítésre kerülnek, és utána itt vagyunk, és nem sokkal jobb a helyzet, csak jelezni szerettem volna, hogy azért 
ezt mi nem felejtettük most így el. 
 
Takács Zoltán képviselő bejött az ülésterembe. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Torzsa képviselő úr, ha most elmondja szóban, akkor azt beépítjük. Illetve, ha egy e-mailt 
küldött volna, és esetleg nem a jegyzőkönyvből kellett volna kibogarászni, akkor az egyszerűbb lett volna, egy 
valamilyen módon megfogalmazott módosítás. De természetesen most, amit be tudunk építeni, arra nyitott vagyok, 
és előterjesztőként befogadom. 
 
Torzsa Sándor: Szerintem akkor irkálás nélkül is szavazhatunk, de értjük, hogy mennyit ér az itt elhangzott szó.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 86/2/2022. számú 
előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett megalkotja 5/2022.(IV.13.) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi Humanitárius Alap 
létrehozásáról és felhasználásáról. 
 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  igen 
Reiner Roland  igen 
Árva Péter  távol 
Csóti Zsombor  igen 
Deutsch László  igen 
Gyurákovics Andrea igen 
Hidasi Gyula  igen 
Jancsó Andrea  igen 
Kállay Gáborné  igen 
Dr. Mátyás Ferenc igen 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  távol 
Szilágyi Zsolt  távol 
Takács Krisztián  igen  
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 

Reiner Roland: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 8.15 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

 
Baranyi Krisztina 

polgármester 
Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 
 

 
 
    Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 


