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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. április 20-án 

11.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:       Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
             Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Takács Krisztián elnök,  
   Takács Zoltán, 
   Jancsó Andrea, 
   Torzsa Sándor, 
   Gyurákovics Andrea, 

   Mezey István (a zárt ülés alatt távozott), 
   Ferenczy Lászlóné, 
   Mathauser Tünde (igazoltan távol), 
   Balázs Ádám Samu (a zárt ülés alatt távozott), 
   dr. Mészáros Szilárd, 
   Tompos Márton (igazoltan távol) tagok. 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, dr. Ruzsits Ákos 
Jenő aljegyző, Janitz Gergő irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezetők. 
 
Meghívottak: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Fugerth Gabriella FEV IX. Zrt. munkatársa. 
 
 
Takács Krisztián: Üdvözlöm a Bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, az ülést 11:02 órakor megnyitom. Az 1. napirendi pontunk a FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatói 
munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, melyben az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és 
Civil Bizottság is illetékes. Torzsa Sándor elnök úrral úgy döntöttünk, hogy a két bizottság együtt hallgatja meg a 
pályázókat, így ezen bizottság tagjai is részt vesznek az ülésen és feltehetik a kérdéseiket. A kiküldött 
előterjesztéshez érkezett egy kiegészítés 92/2/2022. iktatószámon, ez a napirend részét képezi. Szintén 
kiegészítés a lakásrendelethez kiosztott 64/3/2022. sz. előterjesztés, amit ugyancsak megtárgyalunk. A 
napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Torzsa Sándor: Kérem, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatót vegyük fel a napirendre.  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék hozzászólni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:  
 
GKB 58/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 
92/2022., 92/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

64/2-3/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Takács Krisztián GKB elnök 

 
3./ Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

93/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ A Budapest IX. kerület Üllői út 19. I. lh. III. em. 6/A. (hrsz: 36835/0/A/64) szám alatti öröklakásra vonatkozó 

elővásárlási jog 
Sz-136/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ A Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. fszt. 7. (hrsz: 36814/0/A/17) szám alatti öröklakásra vonatkozó 

elővásárlási jog 
Sz-137/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzatot követő második ranghelyre 

Sz-138/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Beszámoló a FEV IX. Zrt. által,  2021. január 1. és 2022. március 31. között lefolytatott közbeszerzési 

eljárásokról 
  Sz-131/2022. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IXY Zrt. vezérigazgatója 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Krisztián: Mivel mindkét bizottság illetékes az 1. napirendi pontnál, a pályázók meghallgatásánál 
szeretném átadni az ülés vezetését Torzsa Sándor elnök úrnak. Kérem a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságot, hogy szavazzunk a javaslatról. 
 
GKB 59/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. napirendi pont keretében a pályázók 
meghallgatásánál az ülést Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke 
vezesse. 
Határidő: 2022. április 20. 
Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Krisztián: A döntés értelmében átadom az ülés vezetését Torzsa Sándornak, és helyet is cserélünk. Így 
az 1. napirendi pontnál az én mikrofonomat fogja használni és viszont. Köszönöm a segítséget Elnök Úrnak. 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Zombory Miklós: Az egészségüggyel foglalkozó bizottságnak közel 20 éve vagyok tagja és részt vettem már 
néhány meghallgatáson. Javaslom 10 percben meghatározni egy-egy jelentkező bemutatkozását, hogy az 
utolsónál is meglegyen a kellő figyelem a Bizottság részéről. Én készültem, kérdéseket is fel fogunk tenni, tehát 
könnyen túlléphetjük ezt az időkorlátot is.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása 
92/2022., 92/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Javaslom a Bizottságnak, hogy 10 percben hallgassuk meg a pályázókat és haladjunk ABC 
sorrendben. Előtte viszont kérem, hogy szavazzunk a zárt ülés elrendeléséről. 
 
GKB 60/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja 
meg. 
Határidő: 2022. április 20. 
Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Torzsa Sándor: Kérem, hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság tagjai kézfelemeléssel 
szavazzanak a zárt ülésről. 
 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság tagjai 7 igen, 3 tartózkodás mellett megszavazták a 
zárt ülés megtartását. 
 
Torzsa Sándor: A döntés értelmében zárt ülést rendelek el. 
 
Az 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a GKB 61-63/2022. (IV.20.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak.  
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 
64/2-3/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Takács Krisztián GKB elnök 

 
dr. Mészáros Szilárd: Ajánlom figyelmükbe a 64/3/2022. sz. módosítást, ami szerint nyújtsunk be olyan 
javaslatot, amivel a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe helyezzük a szociális bérlakások 
eladásáról szóló döntést. Jelenleg ez polgármesteri hatáskör, a két bizottság csak véleményt nyilvánít. 
Véleményem szerint több tízmillió forintos nagyságrendű önkormányzati vagyont érintő határozatot indokolt 
testületi szerv hatáskörébe utalni.  
 
Takács Krisztián: Nem tudok róla, hogy az előterjesztő befogadta volna ezt a javaslatot, ezért kérem, 
szavazzunk róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 64/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/3/2022. sz. – 
„Módosító javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. április 22. 
Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Krisztián: Kérem, ezzel kiegészítve szavazzunk a 64/2/2022. sz. előterjesztésről.  
 
GKB 65/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2/2022. sz. – 
„Módosító javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést, kiegészítve a 64/3/2022. sz. - „Módosító 
javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című előterjesztéssel.” 

 (3 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): A 64/2/2022. sz. előterjesztésről szavaztunk, de ahhoz, hogy a II. fordulóban meg 
tudjuk alkotni a rendeletet, a kifüggesztett változattal együtt kellene kezelni, az pedig nem is képezi a napirend 
részét. Kérnék jogi segítségnyújtást, mert itt nem szerepel a március 10-én elfogadott tervezet, csak az azóta 
keletkezett módosításai. Hiányzik az egész alapja, hogy minek a módosításairól szavaztunk, egészben pedig 
nem is látjuk a rendeletet. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az én véleményem eltér attól, amit jogász kollegám ellenjegyzéssel látott el. Van egy 
kifüggesztett rendelettervezet, és ha a társadalmi egyeztetésre bocsátás rendszerét teljesen komolyan veszi a 
Képviselő-testület, akkor a II. fordulóban arról a formáról tud szavazni, ahogyan azt egyeztetésre bocsátotta. 
Néhány pontosítást kivéve érdemi változtatást nem tud végrehajtani. A II. forduló egy statikus dolog, ahol 
megállapítják, hogy érkezett-e bármilyen változtatás. A Jogi Csoport vezetőjével beszéltünk arról, hogy a 
napirend vitájában a Bizottság tehet módosító indítványt, de annak nem ez lenne a formája. Átengedtük, de a 
bölcsességükre bíztuk és úgy szavaztak, hogy nem javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Ezek szerint 
péntekig jobban össze kell szednünk a jogi érvrendszerünket, ha azt szeretnénk, hogy gond nélkül 
megszavazzák a lakásrendelet módosítását. 
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Elnézést, hogy most nyitottam ki a vitát, de nem ez volt a kérdésem. Második 
ciklusos képviselőként számomra új műfaj, hogy egy rendelet módosításánál az I. fordulóban kifüggesztett 
változat nincs csatolva a II. fordulóban. Látjuk Polgármester Asszony és dr. Mészáros Szilárd külsős bizottsági 
tag módosító indítványát, de a Képviselő-testületnek esélye sincs egyben áttekinteni a lakásrendelet 
módosítását. Számomra szavazási szempontból sem értelmezhető az összmódosítás. Eddigi pályafutásom 
során a II. fordulóban mindig ott volt a kifüggesztett verzió, majd az ehhez képest érkezett javaslatok. Ezért 
kérdeztem, hogy ebben a formában egyáltalán szavazásra bocsátható-e a módosító rendelet megalkotása. 
Jogilag rendben van, hogy csak a kifüggesztett módosítás módosításairól, illetve kiegészítéseiről szavazunk, nem 
pedig az egészről egyben? Nem kapunk lehetőséget a rendszerszintű gondolkodásra. 
 
Takács Krisztián: Ez inkább jogi kritika az előterjesztés készítésével kapcsolatban. 
 
 
3./ Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

93/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: Három helyiségről van szó, a Ráday u. 18., a Ráday u. 38-40/b és a Ráday u. 55. sz. alatt.  
 
Torzsa Sándor: Az előző ciklusokhoz képest van egy jelentős változás. Korábban ciklusonként talán egyszer volt 
helyiségkijelölés kulturális szervezetek részére, most pedig szinte minden évben jó pár helyiséget akarunk 
odaadni. Jóformán ingyenesen adjuk használatba a bérlőknek, jelentős mennyiségű kedvezményt kapnak ezzel a 
szervezetek. Éves szinten milliós nagyságrendű támogatásról beszélünk. Eddig olyan helyiségeket jelöltünk ki, 
amik nem alkalmasak üzleti tevékenység ellátására és esélyünk sem volt arra, hogy piacai alapon hasznosítsuk 
őket. Udvari bejáratú helyiségek tökéletesen alkalmasak a civil szervezetek számára, csakúgy, mint az utcai 
bejáratú pincehelyiségek. Itt viszont már nem erről van szó, nagyobb alapterületű, utcai bejáratú ingatlanokról 
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van szó. 2 év távlatában érdemes lenne áttekinteni az ilyen jellegű tevékenységünket. A következő ülésre 
szeretnék kérni egy tájékoztatót arról, hogy hány darab helyisége van az Önkormányzatnak kiadva kulturális, 
kedvezményes célra. Ez mekkora bevételkiesést eredményez, amiből kiderül a támogatás mértéke is? Egy 
évben jellemzően hány darab helyiség ürül meg és kapja vissza az Önkormányzat? Közülük mennyiben 
folytatnak gazdasági tevékenységet, azaz működtetnek pl. kávézót?  
 
Jancsó Andrea: Sokszor volt már feszültség abból, hogy ilyen típusú tevékenységre helyiségeket jelölünk ki. 
Ebben az előterjesztésben egy 2017-es koncepcióra hivatkozunk, ami a jelenlegi ferencvárosi kulturális 
koncepció. Bájos, hogy ezek szerint az előző ciklus FIDESZ-es vezetésének kulturális koncepcióját valósítjuk 
meg, mert 2,5 év alatt nem sikerült sajátot készíteni, akár csak a Ráday utcára is. Mindeközben pedig a 
Markusovszky téren csodás installációkat tekinthetünk meg.  
 
Takács Krisztián: A határozati javaslatban mindhárom esetben kipontozva szerepel az együttműködési 
megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj összege. Ezt véleményem szerint nagyban befolyásolja az 
is, hogy milyen jellegű tevékenységet fognak ott végezni. Oktatási, vagy kulturális feladatot látnak el, ebből 
profitálnak-e. Az együttműködési megállapodás mikéntje is fontos lenne a döntésünk meghozatalához. Jelenleg 
nincs meghatározva összeg, azaz a hasunkra csapva is mondhatunk egy számot, amiről majd kiderül, hogy 
egyáltalán kell-e valakinek ennyiért. Régebben piaci célokra nem hasznosítható helyiségeket adtunk, ahogyan 
azt már Torzsa Úr is említette. A jelenlegi három közül kettő utcai bejáratú a teljes felújításon és funkcióváltáson 
átesett Bakáts tér szomszédságában. Valószínűleg emiatt megváltoznak a helyiségek esélyei ezért javaslom, 
hogy ne adjuk ki őket addig, amíg nem tisztázódnak a tájékoztatóként kért adatok. 
 
Takács Zoltán: A 2010-es évek közepén fel lett újítva a Ferenc tér nem kis pénzből. Meg lehet nézni, hogy az 
évek alatt milyen gazdasági fellendülésen ment keresztül a környéke. Már a Tompa utcában is lehetetlen üres 
bérleményt találni, az ingatlanok pedig az inflációt mesze meghaladó mértékben drágultak a tér megújításának 
hatására. Szerintem a Bakáts tér felújításával, családbarátabbá tételével hasonlót érhetünk el a környéken. Ez 
nyilván nem 1-2 év alatt fog megtörténni, de 3-5 év alatt számíthatunk rá. Úgy látom, hogy Belső-Ferencváros 
központja lehet a tér és az itteni ingatlanok borzasztóan értékesek lesznek néhány év múlva. Nem a 
leghasznosabb, ha fillérekért odaadjuk őket kulturális célokra. Inkább olyan ingatlanokat kellene felajánlani, 
amiknek a közép-, és hosszú távú gazdasági hasznosítása nem lehetséges. 
 
Torzsa Sándor: Jancsó képviselő asszony hozzászólása ihletett meg. Tényleg eltelt 2,5 év a választások óta és 
a Reiner Alpolgármester Úr által beterjesztett Zöld Koncepción kívül nem nagyon láttuk a többit. Gondolom, 
folyamatban van a készítésük. Hol tartanak ezek? A munkatervünkben nem szerepel ezek elfogadása, 
megtárgyalása. Nincs kulturális koncepció, nincs ifjúsági koncepció, nincs civil koncepció. Hogy állnak ezek? Jó 
munkához idő kell, de eltelt már több év. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az 54/2017. (II.16.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Kulturális Koncepció 
2022-ig szól, annak idején 5 éves időtartamra lett meghatározva. Azzal egyetértek, hogy változtatható, de a 
hatálya 2022-ig tart és a Képviselő-testületnek a munkatervben van lehetősége meghatározni, hogy mikor akar 
róla tárgyalni. 
 
Torzsa Sándor: Amikor elfogadtuk a lakásrendeletet, arról is döntöttünk, hogy el kell készíteni a 
lakásgazdálkodási és a helyiséggazdálkodási koncepciót is. Ha nem is a rendeletben kötöttük ezt ki, határozatot 
biztosan hoztunk róla. Ezekkel hogy állunk? 
 
Jancsó Andrea: Ezek szerint a területért felelős Alpolgármester Asszonynak megfelel, hogy a 2017-ben 
elfogadott kulturális koncepciót hajtjuk végre és senkinek nem is jutott eszébe újat készíteni. Jegyző Asszony is 
kiváló politikus lenne ezzel az érveléssel. Többször kértük már mi is, hogy legyen egy koncepció, ami alapján a 
kulturális tevékenységekhez rendelhetjük a helyiségeket. Soha nem hangzott el, hogy létezik egy 2017-ben 
megalkotott koncepció, de az sem, hogy szeretnénk azt módosítani. Mindez annak ellenére, hogy a területért 
felelős Alpolgármester Asszony merőben más irányvonalat képvisel, mint ami az előző ciklusban trend volt. Jelen 
pillanatban valóban a FIDESZ programját hajtjuk végre, ha már hivatkozásként is szerepel az előterjesztésben. 
 



6 

 

Takács Krisztián: Több kérdés, hozzászólás nincs. Javaslom, hogy a határozati javaslatokban a kipontozott 
részekre kulturális tevékenység megjelölése szerepeljen, az időtartam 2023. december 31-ig szóljon, az összeg 
pedig legyen a piaci bérleti díj 50%-a, azaz az első esetben 103.000 Ft/hó+ÁFA, a második esetben 163.000 
Ft/hó+ÁFA, a harmadik esetben pedig 101.000 Ft/hó+ÁFA. Kérem, szavazzunk a 93/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 66/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2022. sz. – „Üres 
helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztés I., II. és III. 
határozati javaslatát az alábbi kiegészítésekkel:  
- kulturális tevékenység végzése céljára 
- 2023. december 31. napjáig tartó határozott időre 
- a piaci bérleti díj 50%-a+ÁFA kedvezményes bérleti díj” 

(6 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ A Budapest IX. kerület …….. (hrsz:…………) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog 

Sz-136/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: Felhívnám a figyelmet az előterjesztés azon mondatára, miszerint a 2022. évi költségvetésben 
lakásvásárlási célra nem szerepel előirányzat. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-136/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 67/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető 
elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület …….. (hrsz:…….) szám alatti 40 m² alapterületű öröklakásra 
vonatkozóan – a 2022. március 10. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan 
vételára 34.000.000,-Ft, – azaz harmincnégymillió forint – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A Budapest IX. kerület ……….. (hrsz:……) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog 

Sz-137/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: Előirányzat szintén nem szerepel és az összeg is nagyobb. Kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk az Sz-137/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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GKB 68/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető 
elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület ……….. (hrsz:………….) szám alatti 73 m² alapterületű öröklakásra 
vonatkozóan – a 2022. március 3. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan 
vételára 54.000.000,-Ft, – azaz ötvennégymillió forint – nem él. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzatot követő második ranghelyre 

Sz-138/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A kérelem szerint az ingatlan felújításához szükséges a hitel felvétele, mi pedig az 
Önkormányzatot követő második helyre történő bejegyzéshez járulunk hozzá. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-138/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 69/2022. (IV.20.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hozzájárul, hogy a …………… helyrajzi számú, természetben a Bp. IX. 
ker., …………… ajtószám alatti ingatlanra Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát követő 
második ranghelyre az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest Nádor u. 21.) javára 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió 
forint kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Beszámoló a FEV IX. Zrt. által,  2021. január 1. és 2022. március 31. között lefolytatott közbeszerzési 

eljárásokról 
  Sz-131/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. 

vezérigazgatója 
 
Gyurákovics Andrea: Nem teljesen ide tartozik, de a parkolással kapcsolatos beszámoló mikorra várható? A 
VI.2 pont a parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel III. szöveges részét érdeklődve olvastam. Ez az az 
ügy, ahol igen magas bírságot kaptunk, ami ellen Önök panasszal éltek. Mi azt kaptuk tájékoztatásul, hogy ez 
egy megalapozott kifogás és nem biztos, hogy a bírságot ki is kell majd fizetni. Ezzel szemben már biztos, hogy 
fizetnünk kell, sőt, egy szerződés-ellenőrzési eljárás is indult. Úgy tűnik, hogy elátkozott az együttműködés ezzel 
a céggel. Gondolkodnak másvalakivel dolgozni, mert úgy tűnik, hogy ez nem jön össze. Tudjuk egyébként, hogy 
miért kerül sor ellenőrzési eljárásra? 
 
Ferenczy Lászlóné: Nagyon fontos kérdés került most elénk tájékoztató formájában. A pandémia és egyebek 
miatt az elmúlt 2 évben nem tudtunk kellően foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Elnök úr minden esetben 
fegyelmezetten megküldte a Bizottság tagjainak, hogy milyen közbeszerzések zajlanak, így rendelkeztünk némi 



8 

 

információval. Azt szűröm le az anyagból – és ha rossz a következtetésem Vezérigazgató Úr tegyen helyre -, 
hogy elindul az ajánlatkérés, elküldi a Közbeszerzési Irodára, akik továbbítják az EKR rendszer felé. Tehát 
bonyolítói feladatot lát el, a folyamatban pedig időnként az ajánlatkérő és az iroda között vannak fennakadások, 
amiknek negatív következménye lehet. Az 1.15 pont a térfelügyeleti kamerarendszer bővítés és fejlesztésről szól. 
Úgy tűnik, hogy kiírtuk a pályázatot, de volt vele valami probléma, mert visszavontuk. Ismételt kiírást pedig nem 
látok. Mi történt ezzel? A 3.3 pont a növényszigetek és zöldterületek gondozása tárgyában kiírtuk a pályázatot 
február 18-án 48 millió Ft értékben, ami nem fedezte a munka elvégzésének összegét. Március 16-án ismét 
kiírtuk ugyanígy 48 millió Ft értékben, és eredményes lett az eljárás. Mi ennek az oka? A 4.1 pont a felnőtt 
háziorvosi ügyelet ellátására kiírt eljárás, ahol a szerződés teljesítésének vége 2022. augusztus 31. Mikorra 
várható az új kiírás, mert az átfutási idő elég hosszadalmas. A közétkeztetés témája többször előkerült már, az 
5.1 és 5.2 pontok is ezt taglalják. Ahogyan kiolvasom a tájékoztatóból, először kiírásra került 1,4 milliárd Ft 
értékben. Ez visszavonásra került, majd újra kiírtuk és a döntéshozó visszavonta. Gondolom, hogy ez a 
polgármester lehet, de javítsanak ki, ha tévedek. A másodszorra kiírt eljárás már nem a saját bonyolításunk volt, 
hanem a Közbesz Guru Kft. intézte. Ki dönt abban, hogy ki legyen a lebonyolító? Mindenki tudja, hogy komoly 
gondok voltak ezzel a beszerzéssel, az Elamen Zrt. megtámadta a Háncs Kft. győztessé nyilvánítását és elindult 
a vita. Ennek hatására 20 millió Ft-os büntetést róttak ki az Önkormányzatra, ami még nem is teljesen 
egyértelmű. A jogsértést ugyan megállapították, de a bírság megfizetését egyelőre felfüggesztették. A 
közétkeztetést ki látja el jelenleg és mekkora összegért? Az 5.3 pont a FIÜK villamos energia beszerzése 2021 
tárgyában az derül ki, hogy nem nemzeti, hanem uniós eljárást kellett volna indítani és ezért érvénytelen volt a 
kiírás, melynek becsült összértéke 49 millió Ft volt. Hogyan zajlott ez végül 2021-ben? 2022-ben ugyanis ismét 
kiírtuk az eljárást, de már csak 40 millió Ft becsült összértékben. Feltételezem, hogy az uniós eljárásban 
keresendő az értékkülönbözet oka, bizonyára van lehetőség a változások figyelembe vételére, bár látva az 
infláció mértékét, az energiaárak ingadozását, nem tudom, hogyan lehet ez. A parkolás üzemeltetési rendszerrel 
kapcsolatban az érdekelne, hogy miután a szerződés érvényben maradt, mi várható a teljesítése során, esetleg 
mit róhatnak a nyakunkba? A 7.1 pont a Ferencváros c. havilap nyomdai munkáinak eljárása. Mi indokolta, hogy 
nem a saját apparátusunk közbeszereztette ezt, hanem a Procura Consulting Kft.? 
 
Torzsa Sándor: Ha megnézzük a bírálóbizottságok összetételét, látszik, hogy mi vagyunk az egyetlen frakció, 
aki duplán ellenzékben van. Ellenzéke vagyunk a FIDESZ-nek és a városvezetésnek is. Nulla, azaz nulla 
alkalommal került a mi frakciónk tagja bármilyen bírálóbizottságba is. Mi hitelesen el tudjuk mondani, hogy ehhez 
tényleg semmi közünk nincs. Sok minden megdöbbenéssel ért és valóban semmi rálátásunk nem volt ezekre a 
közbeszerzésekre. A városvezetés azt mondta, hogy nem kell lopni és akkor olcsóbbak lesznek a dolgok. Aztán 
pedig minden csak drágább lett az elmúlt időszakban. Vannak olyan közbeszerzések, amiket azért nem tudunk 
lefolytatni és kivitelezni, mert minden alkalommal drágulnak, kiírjuk, megdrágul és toljuk magunk előtt az ügyeket. 
Ilyen pl. a szomszédos bölcsőde konyhájának felújítása. Állami támogatás mellett kétszer írtuk ki az eljárást, de a 
konyha nem újult meg. A Haller u. 50. sz. alatti épület körfolyosója szintén ez a kategória. Indultunk 30 millió Ft-
tal, de ma már azt az információt kaptam, hogy 100 millió Ft sem lesz rá elég. Ilyen brutális mértékű a drágulás? 
A Bakáts téren is csak a műszaki tartalom csökkentésével tudtuk tartani az eredeti árat. Márciusban elfogadtuk a 
2022. évi költségvetést. Sok építési beruházással kapcsolatos döntés van, amit a Képviselő-testület meghozott. 
Mégsem látom a táblázatban, hogy ezek elindultak volna. Miért várjuk meg, hogy a beállított összegek 
értéktelenedjenek és ahelyett, hogy megkezdődnének a beruházások, csak romlik a pénzünk értéke. A Haller u. 
50. sz. alatti épületnél is azt látjuk, hogy valakik valamiért ráültek a pénzre, mígnem leromlott az értéke és 
folyamatosan csak pótoljuk. Ugyanez volt a bölcsőde felújításánál és más projekteknél is. Lopni már nem lopnak, 
ezt nem is feltételezzük. De amiatt, hogy áll a pénzünk, egyre csak drágulnak a beruházások. Ezzel az 
Önkormányzatot veszteség éri. Amióta ez a közbeszerzési megoldás van, azóta tapasztaljuk ezt a jelenséget, 
érdemi javulás pedig nem történt az elmúlt 2,5 évben. Azt mondták annak idején, hogy át kell szabni a rendszert, 
hatásköröket kell áthelyezni, ami meg is valósult. Külsős szakértőt vontak be, amitől gyorsabb ügymenetet vártak. 
Nem lett gyorsabb és gyakorlatilag semmi nem változott. Nem értjük az okokat. Határidőben elfogadtuk a 
költségvetést, végre lehet hajtani, de nem haladunk sehova. Jön a zárszámadás, látni fogjuk benne, hogy mennyi 
olyan sor van, amit tavalyról tolunk át, és még mindig nem valósult meg.  
 
Pataki Márton: Széles sávot írnak le a kérdések. A parkolással kapcsolatban külön beszámolót nem készítünk, 
de a cég rendszeresen megteszi ezt. Legközelebb a május 12-i ülésen fog szerepelni a FEV IX. Zrt. éves 
beszámolója, ahol az üzleti jelentésben részletesen bemutatjuk a parkolási tevékenységet is. Az Igazgatóság 
negyed évente készít jelentést a Felügyelő Bizottság számára, egy ilyet vitatott meg a Képviselő-testület tavaly 
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év végén. Nem rajtam múlik, hogy erről tárgyaljanak, mi elkészítjük és eljövök, hogy válaszoljak a kérdésekre. Az 
ügyviteli rendszerrel kapcsolatban a mi állításunk továbbra is az, hogy a jogsértés nem teljes mértékben nekünk 
felróható, hiszen a jogorvoslatot kérő fél is törvénysértő módon járt el, amikor nem nyújtott nekünk tájékoztatást. 
Ettől függetlenül a törvény betűjét megsértettük, de nem is ezt vitattuk, hanem a bírság mértékét. Ez szerintem 
erősen túlzó. A bíróság a döntését formálisan ugyan indokolta, de nem írta le, hogy miért ekkora az összeg, csak 
közölte, hogy a kialakult joggyakorlat szerint nekik nincs mérlegelési lehetőségük az összegre vonatkozóan. A 
bírságot már be kellett fizetni, függetlenül attól, hogy közigazgatási bírósághoz fordultunk. A Közbeszerzési 
Hatóság éves tervében már szerepelt a szerződés-ellenőrzési eljárás. A Közbeszerzési Döntőbizottság által 
elutasított jogorvoslati kérelemnél már abba az irányba ment a kérelmező fél érvelése, hogy túl olcsón vesszük 
igénybe ezt a szolgáltatást. Az volt az állítása, hogy ennyiért nem lehet elvégezni ezt a szolgáltatást. 
Feltételezem, hogy azt szeretné kifuttatni a Közbeszerzési Hatóság, hogy mi valójában nem is ekkora összegért 
vesszük igénybe, hanem módosítottuk a szerződést és többet fizetünk érte. Minden dokumentumot a hatóság 
rendelkezésére bocsátottunk, majd érkezett egy újabb kérdéssor. Ezekre is választ adtunk és kaptunk egy 
harmadik adagot. Most ott tartunk, hogy a mobil nyomtatók fotóit kérik. Ezek a FEV IX. Zrt. tulajdonában állnak, 
semmilyen módon nem részei a közbeszerzésnek. Annyi szerepelt a kiírásban, hogy az ügyviteli szoftvernek 
kompatibilisnek kell lennie a mi nyomtatóinkkal. Ennek ellenére kérték a fényképeket és amikor beküldtünk 35 db-
ot, jelezték, hogy kettőn ugyanaz a készülék látható és helyesbítsünk. A szerződés teljesítése szempontjából 
nekünk lehetne 0 db gépünk is, tehát már nagyon keresnek valamit. A teljesítés a szerződés alapján zajlik, 
mindent dokumentumokkal tudunk igazolni. Nem látok okot az újabb kiírásra, ráadásul elég hosszasan 
szenvedtünk ezzel a közbeszerzéssel. A budapesti kerületek között a legjobb áron jutottunk az ügyviteli 
szoftverhez, a kollegák pedig elégedettek vele. A Közbeszerzési Iroda alapvetően egy szűk feladatot lát el, az 
eljárásokat bonyolítja le, leginkább egy peres ügyvédhez vagy egy könyvelőhöz tudnám hasonlítani a szerepét. A 
közbeszerzési törvény hosszú és bonyolult, egy eljárás nagyon sok elemből tevődik össze és emiatt sok 
hibalehetőség is van benne. Speciális szaktudás szükséges hozzá és az Önkormányzatnál úgy alakult, hogy ezt 
a feladatot a FEV IX. Zrt-hez delegálták. Nem szükséges, hogy mi lássuk el ezeket a teendőket, a Polgármesteri 
Hivatalnak is lehet ilyen szervezeti egysége. Sok kerületben nincs is munkavállalóként foglalkoztatott 
közbeszerzési ügyintéző, hanem csak külső cégeket vesznek igénybe. Nálunk is így került képbe a Közbesz 
Guru Kft. és a Procura Consulting Kft. Elnézést, hogy nem mutattam még be a kolleganőmet, ő Fugerth 
Gabriella, a Közbeszerzési Iroda vezetője. Korábban dr. Helyes János látta el ezt a feladatot. Amikor én lettem a 
vezérigazgató, bizalmat szavaztam neki és egy jó szellemiségű kollegát ismertem meg a személyében. Viszont 
az a környezet, ami körbeveszi a Ferencvárosi Önkormányzatot - gondolok itt pl. a Közbeszerzési Hatóság 
hozzáállására, az ajánlattevők hozzáállására – olyan körülményeket teremtett, hogy nem vállalta tovább ezt a 
munkát. Hosszabb folyamat volt amíg távozott, de már tavaly elkezdődött az útkeresés, hogy mi lehet a 
megoldás. Elindult egy kísérletezés a külső szereplőkkel és most vissza is kanyarodnék a speciális feladatokhoz. 
Ahogyan leírtuk, a Közbeszerzési Szabályzat alapján az, hogy legyen megfelelő műszaki tartalom és 
szerződéstervezet, nem a Közbeszerzési Iroda feladata, hanem a szakirodák feladata. Ebben sok félreértés volt, 
láttuk, hogy ehhez talán nincs megfelelő képesítéssel rendelkező ember, nem értik, hogy hogyan kellene 
összeállítani egy ilyen anyagot. Absztrakt módon meg kell fogalmazni, hogy mi az a termék vagy szolgáltatás, 
amit meg szeretnénk venni és speciális gondolkodást igényel. Nem szabad tágan megfogalmazni, mert akkor 
bárki elindulhat, de nem szabad túl konkrétnak sem lenni, mert akkor az a vád ér, hogy korlátozzuk a versenyt. 
Nehéz megtalálni a középutat, ami mindennek megfelel. Az az egyszerű közbeszerzés, amit már ötször 
lefolytattak és csak elő kell venni a korábbi dokumentációt. Amit korábban soha nem közbeszereztettek – ilyen 
volt mostanában pl. a fakataszter - ott nulláról kell végiggondolni az adott szervezeti egységnek és vezetőjének, 
hogy pontosan mire van szükségük. Ezt pedig olyan módon kell meghatározniuk, hogy egyik csapdába se 
essenek bele, azaz ne fogalmazzanak túl általánosan, de túl konkrétan sem. Előfordul, hogy megkapjuk az 
anyagot, de a Közbeszerzési Iroda már akkor látja, hogy probléma lesz vele és meg fogják támadni az eljárást, 
jogorvoslat lesz belőle. Ilyenkor visszadobják és úgy gondolom, hogy ebben vétójoguk van, mert amíg nem lesz 
olyan minőségű, hogy megfeleljen a közbeszerzési törvénynek, addig nekik nem kell elfogadniuk a kiírást és nem 
is nekik kell átdolgozniuk, hanem továbbra is a szakirodának. Ezzel már viszonylag korán szembesültünk és a 
Közbesz Guru Kft. alapvetően arra lett bevonva, hogy képzést szervezzünk a hivatalban dolgozó 
irodavezetőknek. Erről pozitív visszajelzések érkeztek, és jó áron is adta a cég ezt a szolgáltatását. A konkrét 
ügyben, amit vissza kellett vonni, a FIÜK volt a döntéshozó. Ő egy önálló intézmény, saját maga végzi a 
közbeszerzéseket, csak igénybe veszi a FEV IX. Zrt. szolgáltatásait, mintha pl. mi egy könyvelő iroda lennénk. A 
műszaki tartalom olyan alkalmassági feltételt írt elő, ami nem volt tartható és indokolt, ezért vonták vissza az 
eljárást. Látva a kialakult konfliktust, illetve az említett kollegám lehetséges távozását, felmerült, hogy hozzunk be 
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egy külső közbeszerzőt. Kipróbáljuk, hogy hogyan tud működni, leteszteljük egy eljárásnál és meg is kérdeztem 
az Igazgató Asszonyt, hogy szeretne-e valakivel együtt dolgozni. Nem volt ilyen, a Közbesz Guru Kft-nek pedig 
volt már tapasztalata közétkeztetési ügyben. Ezért kapták ők a megbízást. A nyomdai munkáknál hasonló volt a 
helyzet. Az előző eljárásnál volt egy konfliktus a Közbeszerzési Iroda és a szakiroda között, emiatt mentünk abba 
az irányba, hogy keressünk olyan szakértőt, akivel együtt tudunk dolgozni. Ők tettek javaslatot arra a cégre, aki 
egyébként már nagyon sok ilyen típusú közbeszerzést folytatott le. Sikeresen, probléma nélkül zajlott az eljárás, 
mert a megbízott Procura Consulting Kft. erre szakosodott. A konkrét eljárásokkal kapcsolatban feltett kérdésekre 
a kolleganőm fog válaszolni. Alapvetően én azokat az eljárásokat ismerem részletesen, ahol a FEV IX. Zrt. az 
ajánlatkérő. A bírálóbizottságok összeállításánál egy szabály van, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke tagja kell, hogy legyen, de ki is jelölhet valakit maga helyett. Mivel ez a Bizottság foglalkozik a 
közbeszerzésekkel, öntevékenyen hozzá szoktam adni a listához Elnök Urat is. Kvázi én teszek javaslatot a 
polgármesternek, hogy kik legyenek a tagok, bár ez inkább formalitás, mert már a felkérő levélen szerepelnek a 
nevek. Úgy gondolom, hogy ezáltal javítható a transzparencia. Korlátlan számú képviselő tagsága nem lenne 
előnyös, mert viszonylag gyakran üléseznek és fontos a határozatképesség. A képviselőknek rengeteg más 
feladatuk is van, így nem feltétlenül tudnak részt venni minden egyes ülésen. Rengeteg technikai jellegű döntést 
kell meghozni, mi pedig azt kérnénk, hogy ne változzon a létszám. A Közbeszerzési Hatóságnak van egy olyan 
iránymutatása, hogy alapvetően olyanoknak kell részt venniük a bírálóbizottságban, akik valamilyen 
részszakértelmet képviselnek az eljárással kapcsolatban. A két elnök tekintetében a gazdasági szakértelmet 
szoktuk megjelölni, de ha nagyon kibővítenénk a kört, az nehezítené a munkát. Lehet rajta finomítani, hogy 
hogyan lehet az egyes eljárások által kívánt átláthatóságot elérni, de alapvetően a dokumentumok nyilvánosak. A 
közbeszerzéseknek van egy időigénye, ami a jogszabályok által meghatározott időtartam. Ha nem merülnek fel 
speciális problémák, akkor ezek ennyi idő alatt le is szoktak zajlani. Ha külön szakértő alkalmazása indokolt, 
akkor az okozhat késést, de nem itt szoktak lenni a problémák. A végtelenségig nem futhatnak, bár a 
közbeszerzési törvényben is vannak fura dolgok. Pl. egy ügyben megnyertünk egy jogorvoslati eljárást és a 
másik fél kérelmét elutasította a Közbeszerzési Döntőbizottság, de annyival meg kellett hosszabbítani az 
ajánlattételi határidőt, amennyi időt ez az eljárás igénybe vett. Ez hiba a törvényben és akkor szembesült ezzel a 
Közbeszerzési Hatóság is, amikor sor került erre. Ezek szerint korábban nem is fordult elő ilyesmi. Jellemzően a 
műszaki előkészítéssel van probléma. Azért nem lehet azonnal elindítani az eljárásokat, mert időigényes az 
előkészítés is. Ha a Közbeszerzési Iroda megkapja a műszaki tartalmat és a szerződés tervezetet, akkor ott ezek 
nem szoktak állni, viszonylag tempósan megjelennek a kiírások. A Haller u. 50. sz. alatti épületnél is az volt a baj, 
hogy a szakértők szerint a műszaki tartalom nem volt alkalmas a kívánt cél elérésére. A 30 millió Ft nem volt 
reális ár, ezért ki kellett alakítani egy új műszaki tartalmat, ki kellett írni egy eljárást a műszaki tervezésre, azt el 
kellett készíteni, majd ezután lehetett elindítani az eljárást. Sajnos most azt látjuk, hogy az építőipar meg van 
bolondulva. Ezt magánemberként is lehet tapasztalni és hallani. Azt tudjuk tenni, hogy a lehető legszélesebbre 
próbáljuk nyitni a versenyt. Az építési beruházásoknál több lehetőség lenne rá, hogy meghívásos eljárásokat 
indítson az ajánlatkérő. Minden eljárás nyílt, bárki jelentkezhet rájuk és kérem is, hogy minél szélesebb körben 
hirdessük a pályázatokat. Az élőmunka igényes feladatoknál – mint pl. a bontás – gyakran a becsléshez képest 
50%-os árakon nyerik el a munkákat a vállalkozók, ahol viszont építőanyagot kell felhasználni, a tervezői 
költségbecslések messze alatta vannak a végösszegnek. Ezen túl nem nagyon tudunk mit tenni, én nem tudok 
létrehozni egy vállalkozást és kevesebb pénzért elvégezni a munkát. A szakrendelő kivitelezésénél nem is volt 
érvényes ajánlat. Itt egyébként nem is mi vagyunk a lebonyolítók, hanem törvényi előírás szerint a BMSK Zrt. Egy 
ajánlattevő volt, de ő nem adott be árazott költségvetést. Úgy könnyű beadni egy ajánlatot, ha nem vezeti végig, 
hogy miből adódik a végösszeg. A hiánypótlással nem élt, ezért kellett még egyszer kiírni a közbeszerzést. Ezen 
a héten kaptuk meg az ajánlatokat és azt kell mondanom, hogy elborzasztóak a számok. Messze a tavaly őszi 
tervezői költségbecslés feletti összegek szerepelnek bennük. Nem látom, hogy mit lehetett volna másképp 
csinálni. A BMSK Zrt-vel is kellett küzdeni, ott lehet, hogy 1 hónapot csúszott a dolog. Nekik rengeteg 
önkormányzat számára kell ilyesmit csinálniuk és túl vannak terhelve, de nem végezhettük magunk. Ki lett írva, 
senki nem jelentkezett, kiírtuk még egyszer, három ajánlat is jött, amik egészen közel álltak egymáshoz. Jelenleg 
ez a helyzet az építőiparban Magyarországon. Igaza van Képviselő Úrnak abban, hogy ezeknek minél hamarabb 
meg kellene valósulniuk, főleg ebben az inflációs környezetben. A konkrét projektek folyamatban vannak, megy a 
Haller u. 50. sz. alatti épület is, a Gát u. 24-26. sz. alatti épület forrásra vár, de készen van a szerződéstervezet 
és a kiviteli terv is. A Telepy u. 34. sz. alatti épület liftjének most zárult le a tervezése és ha kap pénzt, 
elkezdhető. Minden sorról nem tudok beszámolni, de a konkrét ügyekről kolleganőm tud tájékoztatást adni. 
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Fugerth Gabriella: Üdvözlök mindenkit! Tavaly július végén vettem át a Közbeszerzési Iroda irányítását. Úgy 
gondolom, hogy nagyon jól mennek a közbeszerzések, flottul működünk. A növényszigetek és zöldterületek 
gondozása azért lett eredménytelen, mert annak a vállalkozónak, aki a rendelkezésre álló forráson belüli 
értékben adott be ajánlatot, hibás volt a pályázata és nem volt más lehetőségünk, mint érvényteleníteni azt. A 
közbeszerzés egy külön szakma, én 22 éve űzöm. Büszke vagyok arra, hogy jogorvoslati eljárások nélkül 
működtem eddig, de tapasztalatom szerint mintha Ferencváros valami különleges elbánásban részesülne a 
Hatóság részéről. Viszont én nem vagyok az a típus, aki hagyja magát, és ha törvényesen bonyolítok le valamit, 
akkor a jogszabály mellettem is fog állni. Ez bizonyosodott be a CT beszerzési eljárásban is és ilyenkor a 
Hatóság sem tehet mást, minthogy nekem ad igazat. A növényszigetes eljárásban a másik ajánlattevő olyan 
magas árat határozott meg, ami meghaladta a fedezetet. Február 18-án indult az első eljárás, március 16-án 
pedig lezárult. Az új eljárást március 16-án indítottuk és március 31-én szerződéskötéssel zárult. Ha valaki ennél 
gyorsabban megcsinálja, akkor külön fizetek neki. Ahogyan Vezérigazgató Úr is elmondta, a legnagyobb hibák a 
műszaki tartalmakban vannak. Olyan helyzeti előnyben vagyok, hogy voltam ajánlattevő is nagyon sokáig. Elég jó 
rálátásom van a műszaki tartalmakra, sok területen megfordultam az életben. Az építőipartól kezdve az 
élelmiszerkereskedelmen át a bútoriparig és informatikáig mindenre van rálátásom, bonyolítottam kertépítéseket 
is. Rossz műszaki tartalommal nem lehet kiírni közbeszerzési eljárást, mert jogorvoslat lesz a vége. A 
térfelügyeleti kamerarendszer bővítésénél az ajánlattevői kérdések alapján a műszaki tartalmat olyan mértékben 
kellett volna módosítani, hogy a Hatóság figyelmeztetett minket, hogy ezt a törvény már nem engedi meg és 
vissza kell vonni az eljárást. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a Hatóság a jogkörénél fogva saját maga fog 
jogorvoslati eljárást indítani ellenünk. Tehát nem érte meg, ezt kellett csinálnunk. Jó műszaki tartalommal újra ki 
kell írni az eljárást. Holnap lesz az ajánlatok bontása, ezt még nem tudtuk a beszámoló készítésekor. Mitől 
változik meg egy eljárás módja? Beszerzési eljárást folytatunk le nemzeti értékhatár alatt, azokat is mi csináljuk. 
Ezen kívül vannak a nemzeti értékhatár feletti és uniós eljárások. A törvény úgy szól, hogy ha lefolytatunk egy 
beszerzési eljárást és olyan ajánlatok érkeznek, melyek mindegyike meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, 
akkor nem nyilváníthatjuk érvényessé akkor sem, ha lenne rá fedezet. Kötelesek vagyunk eredménytelenné 
nyilvánítani és közbeszerzést lefolytatni. Ez történt a Haller u. 50. sz. alatti épületnél is. Tavaly lefolytattunk egy 
beszerzési eljárást a tervezői becsült érték alapján és nem tudtunk eredményt hirdetni, mert mindegyik ajánlat 
meghaladta az említett értékhatárt. Ugyanez történt az elektromos áram beszerzésénél is. Nem hirdethettünk 
eredményt, mert a beérkezett ajánlatok meghaladták az uniós értékhatárt. Az Irodánk próbálja felhívni erre a 
figyelmet. A legsűrűbben akkor fordulnak elő ilyen esetek, amikor a becsült érték nagyon közel van az értékhatár 
tetejéhez. Ilyen pl. az útkarbantartás ügye, ahol a Városüzemeltetési Irodát figyelmeztettük - mert beszerzési 
eljárást szerettek volna kiírni -, hogy eredménytelen lehet, mert nagyon közel van a becsült érték a közbeszerzési 
értékhatárhoz és javasoljuk közbeszerzés kiírását. Véleményem szerint olyan feladatokat is elvégzünk – és 
emiatt külön köszönet kolleganőmnek, a nagyszerű szakember Szabó-Kovács Anikónak - amiket nem nekünk 
kellene. Mielőtt idejöttem volna, az Állami Számvevőszéknél dolgoztam. Higgyék el, ott is ugyanezek a 
problémák merültek fel. Annak ellenére, hogy fantasztikus informatikus gárdával rendelkezik a társaság, volt 
olyan eljárás, ahol informatikai pályázatnál én szóltam, hogy fals az adat, nem lesz jó a kiírás. Azt lehet mondani, 
hogy a közbeszerzés alfája és omegája a műszaki tartalom. Ha ez jó, és a szerződéstervezettel sincs gond, 
akkor rendben lesz az eljárás. Utóbbiakra is várnunk kell, mert a Jogi Csoportnak sincs kapacitása arra, hogy 
ezeket azonnal elkészítse, de a jogszabályok is olyan gyakorisággal változnak, hogy nehéz naprakésznek lenni. 
Bármit elindítunk, még vesszük a fáradtságot és minden egyes előírást, kormányrendeletet leellenőrzünk, hogy 
az az adott napon hatályos-e. Ez rettentő nagy feladat. Van egy közbeszerzési törvény és rengeteg 
kormányrendelet, amiket könnyebb módosítani. Egyik pillanatról a másikra szűnnek meg jogszabályok és 
alkotnak újakat. Nem csak az építőipar drága, hanem a hús is és az üzemanyag is. Kormányrendelet alapján 
nem megengedett, hogy csak az ár legyen a bírálati szempont. Sok minden mást is figyelembe kell venni. Abba 
az irányba megy a joggyakorlat, hogy környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat leszünk kötelesek 
beépíteni akár nagyon magas áron is ha az ajánlat megfelel ezeknek a követelményeknek. Ezt sem a 
Közbeszerzési Iroda befolyásolja, ahogyan azt sem, hogy nem állhatunk ott minden ajánlattevő mellett, hogy 
márpedig adja be a hiánypótlást. 
 
Pataki Márton: Valóban, az építőipari beruházásoknál az értékelés 70%-a lehet az ár kérdése, de 
ajánlatkérőként mindig olyan további szempontokat is keresünk, amelyek könnyen teljesíthetőek. Itteni 
pályafutásom alatt nem volt még olyan, hogy ne a legalacsonyabb árat adó érvényes pályázat nyert volna 
építőipari beruházást. 
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Jancsó Andrea: Mindig megkapjuk a folyamatban lévő közbeszerzésekről a táblázatot. Az „előkészítés alatt” 
rovat pontosan mit takar? Ebben már benne vannak a Közbeszerzési Irodánál kezdeményezett eljárások, amiket 
már megkaptak az irodáktól? Ha a műszaki tartalom vagy bármi miatt vissza lett dobva, akkor az idetartozik, vagy 
nem? Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy elindul a kommunikáció a Közbeszerzési Iroda és mondjuk az adott 
hivatali szervezet között? A szerződéstervezeteket ki készíti? Ha ez valami miatt hátrányos az Önkormányzat 
számára, akkor ki viseli érte a felelősséget? Szó volt a külsős cégekkel történő kísérletezésről. Kérem erről 
Vezérigazgató Úr véleményét, hogy sikeresnek ítéli-e az eddigi tapasztalatokat, megéri-e ilyen külsős szakértőket 
bevonni? Hallottuk, hogy van egy jól működő Közbeszerzési Irodánk, mégis igénybe veszünk ilyen jellegű 
szolgáltatást. Ez mennyire rentábilis? Érdemes lenne esetleg átállni csak külsős cégekkel történő dolgoztatásra? 
Maradjon egyáltalán a Közbeszerzési Iroda? 
 
Torzsa Sándor: Nem tudom, hogy Vezérigazgató Úr emlékszik-e arra az igazgatósági ülésre, amikor 
megválasztották erre a posztra. Az én frakcióm által delegált tag feltett akkor egy kérdést, és nem tudom, Ön 
emlékszik-e rá, hogy milyen választ adott? Én tudom, soha nem fogom elfelejteni. Így hangzott: „ehhez te nem 
kellesz”. A mi frakciónk úgy gondolkodott 2019-ben, hogy a városvezetést támogató frakció lettünk. 2 év alatt 
viszont azt vettük észre, hogy ellenzéki frakció lettünk. Tetten érhető ez a közbeszerzéseknél és minden 
döntésnél, minden egyeztetésnél. Gabriella sóhajtozik, de örülök, hogy fél év elteltével bemutatták nekünk. Ez 
nagyon jól mutatja azt, hogy milyen is a hozzáállás a képviselőkhöz és a bizottságokhoz. Ne aggódjon, a 
Főépítész Asszony – aki időközben már fel is mondott – soha nem is volt bemutatva a Képviselő-testületnek. Ön 
egy picit már előbbre van, örülünk, hogy egy tájékoztató kapcsán megismerhetjük. Hallgatva Vezérigazgató Urat, 
a legszebb egyetemista éveim jutottak eszembe, amikor hosszan ecseteltem, hogy én tanultam, de a kérdések 
nincsenek rendben. Az elmondásuk alapján Önöknek teljesen rendben van, hogy 2 év alatt az Önkormányzat 
nem tud felújítani egy körfolyosót. Állításuk szerint ez egy teljesen normális helyzet és egyébként még most sincs 
meg a cég, aki ezt teljesíteni fogja. De összeget már tudnak mondani, hogy mennyivel kellene megemelni az 
eredetileg erre szánt pénzt. Ezt mi fogadjuk el, mint képviselők. Amikor minket megválasztottak, sok mindent 
kértünk. 2018-ban módosult utoljára a Közbeszerzési Szabályzatunk, ami több helyen is ellentétes a 
közbeszerzési törvénnyel. Akkor jeleztük, hogy korrigálni kellene, de ez a mai napig nem történt meg. Kértük, 
hogy legyen hatáskörünk, legyen rálátásunk, hogy mi történik a FEV IX. Zrt-nél. Akkor nem lenne egymásra 
mutogatás, ha látnánk a felkérő leveleket, a műszaki dokumentációkat, stb. A szabályzatunkban szerepel egy 
olyan rendelkezés is, hogy közbeszerzési tervet kell készíteni. Eddig minden évben megkaptuk a költségvetés 
elfogadása után, még a FIDESZ ciklusban is. Most sehol nincs ilyen terv, amit láthatnánk.  
 
Pataki Márton: Az „előkészítés alatt” rovat azokat az eljárásokat tartalmazza, amiknek megérkezett a felkérő 
levele. Előfordul, hogy ráírják, hogy csatolva van a műszaki a tartalom és a szerződéstervezet, de valójában 
nincs mellette. Ilyenkor feltüntetjük, de ténylegesen nincs lehetőség az eljárás megindítására. A „megjegyzés” 
rovatban szoktuk ilyenkor feltüntetni ezt a tényt. Mivel egy bürokratikus szervezetről van szó, a felelősségeket 
világossá kell tenni. Ettől függetlenül célszerű az egyeztetéseket nem akkor elkezdeni, amikor már az eljárást 
kellene kiírni. Ha egy iroda már gondolkodik egy közbeszerzésen, jó esetben felveszi velünk a kapcsolatot és 
elindul valamifajta konzultáció. Itt szokták azt gondolni, hogy innentől kezdve minden egyéb feladat a 
Közbeszerzési Irodáé. Ez nem így van. Amíg nincs véglegesítve az anyag, addig a szakirodáé kell, hogy legyen 
a feladat és a felelősség. Kérhetnek és kapnak is tőlünk segítséget, de ez nem azt jelenti, hogy maga a feladat is 
átkerült hozzánk. Lehet, hogy nekünk is következetesebbnek kellene lennünk és a felkérő levelet is vissza 
kellene küldenünk, ha nincsenek mellette a szükséges csatolmányok. Sokéves gyakorlat alakult ki az 
Önkormányzatnál, amiken nem sikerül olyan gyorsan változtatni. A szerződéstervezetek szintén oda tartoznak. 
Formálisan a szakiroda feladata, de mindig az ajánlatkérő szervezet jogi ellenjegyzőjének is látnia kell, hiszen 
hogyan ellenjegyezze a szerződés megkötésekor, ha előzetesen nem tudta véleményezni? Az Önkormányzat 
esetében a Jogi Csoportnak kell megnéznie, jó esetben már az előkészítés során, de legrosszabb esetben a 
bírálóbizottság ülésekor jelezheti, ha problémája van vele. A végső jóváhagyást tehát a jogászok képviselik. 
Nekünk van egy jogtanácsosunk, ha mi vagyunk a szakiroda, vagy ha kisebb jelentőségű közbeszerzésről van 
szó, akkor ő készíti elő a szerződéstervezetet, amit leegyeztet a Hivatal Jogi Csoportjával és Pénzügyi Irodájával. 
Egészen nagy szerződés esetén, vagy különösen bonyolult ügyeknél igénybe veszünk egy külső ügyvédi irodát. 
Ettől függetlenül a jogi ellenjegyzőnek döntő szava van ebben a kérdésben. A FIÜK és a nyomdai munkák 
eljárásában a kabinet pozitív visszajelzést adott a külsős résztvevőt illetően, dicsérték az együttműködést. Azok a 
konfliktusok, amik addig problémát okoztak, már nem jelentek meg. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 
közétkeztetés jogorvoslati ügye adott egy keserű szájízt a közös munkának. Ott ők mondták, hogy soha többet 
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nem fognak közétkeztetéses közbeszerzésben részt venni. Célszerűnek tűnik belül tartani az eljárásokat, mert ha 
sok külsőssel dolgoznánk együtt, nehéz lenne idehívni azt, aki a konkrét ügyben érdemben válaszolni tud, 
nehezebb lenne bevonni őket az előkészítő folyamatba, emiatt szerintem jobban jár az Önkormányzat, ha belső 
munkatársakkal dolgozik. Megszüntettük azt a gyakorlatot, hogy a kollegáknak lehetősége van máshol is munkát 
vállalniuk. Gabriella csak az Önkormányzatnak dolgozik, más munkaviszonya nincs. Nem cél, hogy kiszervezzük 
ezt a tevékenységet. Amíg meg tudjuk így oldani, addig 100%-ban belső munkatársakkal szeretnénk ellátni ezt a 
tevékenységet. Mint az Önkormányzat cégének vezetője, nem tudom mindenben képviselni az Önkormányzatot. 
Azért, mert valami kapcsolódik a közbeszerzéshez, minden feladatot nem tud elvégezni a FEV IX. Zrt. Új 
szabályzatot lehet kérni, de nekem jogilag sincs lehetőségem beterjeszteni egyet a Képviselő-testület elé. Torzsa 
Képviselő Úr által nem feltétlenül lett minden megjegyzés jó helyre címezve. Ha volt is ilyen válasz, hogy „ehhez 
te nem kellesz”, az biztosan nem az én számból hangzott el. Kétségtelenül szerencsétlen megállapítás volt, de 
akkor sem értettem vele egyet. Ha bárkinek sérelmet okozott, sajnálom. A FEV IX. Zrt. működése jóval 
átláthatóbb lett szerintem. Nem emlékszem olyanra, hogy ha bárki bármilyen tárgyban, e-mailen, telefonon 
tájékoztatást kért, azt ne adtuk volna meg. A FIDESZ Frakció egyszer kért egy listát a kért szerződésekről, 
amiket egy napon belül a rendelkezésükre bocsátottunk. Nincs semmilyen titok, ha plusz igények vannak a 
bizottságok, képviselők részéről, nem én vagyok az akadálya, hogy azokat teljesítsük. 
 
Jancsó Andrea: Jól értem, hogy a vállalkozási szerződés tervezeteket alapvetően a FEV IX. Zrt. vagy külsős 
megbízással vagy jogtanácsos által elkészíti és a Jogi Csoport korlátozott kapacitása okán csak ellenjegyzi azt 
vagy tesz észrevételt és ezután visszakerül a céghez? Egyetértek Torzsa képviselőtársammal. Februárban 
elfogadtuk a költségvetést, amiben szerepel pl. 3 db orvosi rendelő részleges vagy teljes felújítása. Eltelt 2 hónap 
és a táblázat szerint még felkérő levél sem született, mert nem szerepel az „előkészítés alatt” rovatban. Nem 
kezdődött semmilyen egyeztetés? Nem volt semmilyen felmérés? „Kinek a lábára kell taposni”, hogy elinduljon 
ezeknek a költségvetési soroknak a végrehajtása? Megint megvárjuk a zárszámadást és bedobunk tíz ötletet, 
rátesszük a pénzt és 3 évig még toljuk magunk előtt a feladatokat. Szeretném megérteni, hogy hogyan zajlanak a 
folyamatok? Nem egy egész épület felújításáról, nem tömbrehabilitációról van szó, 2 hónap alatt miért nem lehet 
odáig jutni, hogy felkérő levél keletkezzen egy megfelelő műszaki tartalommal annak érdekében, hogy a FEV IX. 
Zrt. akár beszerzési, akár közbeszerzési eljárást bonyolítson le? A Börzsöny utcai rendelő – ami az én 
körzetemben található - idén tavasszal még legalább öt alkalommal be fog ázni. Értem, hogy utána azt 
valamilyen szinten toldozzák-foltozzák, de a József Attila-lakótelepen lakók ugyanúgy a penészes dohos váróban 
fognak ülni annak ellenére, hogy a költségvetésben biztosítottuk a felújításra a fedezetet. 
 
Torzsa Sándor: A Ferencvárosi Önkormányzat egy speciálisan működő önkormányzat, mert nem a képviselő-
testületi többséget reprezentáló városvezetés van. Ez az Önkormányzat úgy működik, hogy van egy semmilyen 
szabályzat által létre nem hozott kabinet, ami hetente ülésezik, és fontos kérdésekben dönt. Ennek a kabinetnek 
Ön a tagja, Ön részese a városvezetésnek. Ne játsszuk azt, hogy Ön nincs ott és nem dönt kérdésekben és nem 
alakít ki véleményt. Akik nem formálhatnak véleményt, azok mi vagyunk. Mi nem veszünk részt a 
városvezetésben. Ehhez sem kellünk, ezt pontosan tudja Vezérigazgató Úr. A mi dolgunk az, hogy kérdezzünk. 
Önt tudjuk kérdezni. De az nem működik, hogy valaki vezető ebben az Önkormányzatban és széttárja a karját, 
hogy nem tud ezzel mit kezdeni. 2 év után pláne nem működik. Nem elfogadható a válasza, ha felelős egy 
területért és az Ön hatáskörébe adtuk a közbeszerzéseket. Tudjuk, hogy jogszabályokba ütközik a 
Közbeszerzési Szabályzatunk, nem elfogadható válasz, hogy Önnek nincs dolga vele. Ön ül ott a kabinetülésen. 
Mikor kérte, hányszor kérte, hogy módosítsák a szabályzatot? Hányszor jelezte ezt a problémát? Mi volt rá a 
válasz? Ha átláthatóan működik a cég, akkor válaszoljon ezekre a kérdésekre. Polgármester Asszony tett 
javaslatokat a cég átláthatóságával kapcsolatban. Ezt a működési struktúrát, ezt a kialakult helyzetet nem mi 
hoztuk létre, hanem Önök. Önök ülnek ott, Önök vesznek részt a kabinetülésen, Önök felelősek mindenért, ami 
ebben az Önkormányzatban történik. Közülünk, képviselők közül senki nem teheti be oda a lábát. 
 
Pataki Márton: A cég saját közbeszerzéseinél vagy amikor szakirodaként jár el, ott magunkra vállaljuk a 
szerződés előkészítését és a Jogi Csoportnak annyi szerepe van, hogy jóváhagyja a tervezet. Rajtuk kívül a 
Pénzügyi Iroda is megkapja az előzetes anyagot és ők több észrevételt is szoktak tenni, a vezetőnek le is kell 
szignálnia a szerződéseket. A többi esetben az adott szakiroda számomra nem ismert módon készíti el a 
szerződéstervezetet. Nem tudom, hogy a Jogi Csoport segítségével, vagy máshogyan oldják ezt meg, erről ők 
tudnának beszámolni. A FEV IX. Zrt. vagyonkezelési közszolgáltatási szerződése a lakóházakkal kapcsolatos 
feladatokra vonatkozik. Mint kiderült, más szervezeti egység sem érzi magáénak a háziorvosi rendelőket érintő 
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feladatot, aminek az lesz a következménye, hogy nálunk fog lecsapódni az ügy. Végül is bérleményüzemeltetés, 
de a mi dokumentumainkban csak lakóházakról van szó. A kabinet – ami az Önkormányzat SZMSZ-ében egy 
nem létező testület - Polgármester Asszony tanácsadói köre, ahova azokat hívja meg, akiket szeretne. Ezeken 
részt veszek, de nem szavazunk, nem is így működik ez a testület. Bizonyos témák felmerülnek, de döntéshozó 
nem vagyok. Fura dolog, hogy Torzsa képviselő úr úgy tesz, mintha nekem lenne hatásköröm, de valójában ez 
fordítva van. A Képviselő-testület tagjai tudnak előterjesztéseket tenni, akár a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítására is és az ő többségük tudja elfogadni is. Megértem azt a logikát, hogy ha van egy közbeszerzési 
típusú szaktudás a FEV IX. Zrt-nél, akkor egy ilyen munkában szükségszerűen hozzá kell járulnia és 
véleményeznie kell, de ettől függetlenül hatásköre nincs benne.  
 
Reiner Roland: Nem vagyok benne biztos, hogy van értelme bármit mondani ezekre a kérdésekre, mert nem 
érzem mögöttük az őszinte szándékot. Értem Torzsa képviselő úr szerepzavarát, hogy egyszerre egy olyan 
többség része, ami bármikor le tudja szavazni a városvezetést és demonstratív jelleggel él is ezzel a 
lehetőséggel, de Ő mégis azt érzi, hogy nem része a kerület irányításának. Nincs ezzel egyedül, a FIDESZ 
környezetében is sokan vannak, akik 12 év kétharmad után is azt gondolják, hogy ők egy elnyomott kisebbség. 
Van olyan, hogy az ember a többség része, mégsem tud cselekedni. Alátámasztanám, hogy nem fordult még elő 
olyan, hogy Önök kértek valamit és azt ne kapták volna meg. Ha volt, ilyen, akkor mondják azt, hogy konkrétan 
mit hiányolnak. Azzal, hogy ugyan nem kértük, de minket zavar, hogy nem kaptuk meg, nehéz mit kezdeni. 
Egyikünk sem gondolatolvasó. Az Önök által feltett kérdéseket akkor is meg lehet fogalmazni, amikor nem ilyen 
formális ülés van és éppen forog a kamera, hanem menet közben is lehet érdeklődni. A Börzsöny utcai rendelő 
felújítása talán tervezési fázisban van, nem veszett el a rendszerben. A költségvetési sorokról történő költések 
lassúságáról általánosságban elmondom, hogy az ügyek egy része az értékhatár miatt nem közbeszerzés, 
hanem beszerzés, de ettől még a szakirodáknak van feladata velük. A Városüzemeltetési Iroda a fasor 
szerződéssel és az útkarbantartással jelenik meg leginkábba a közbeszerzések területén, de emellett elindítják a 
játszóeszközök beszerzését, a graffiti mentesítést, a növényvédelem, a sporteszközök, a műfüves focipályák 
eljárását. Ezek nem akkora volumenű ügyek, de minddel foglalkoznak és csinálják. Nem mondom, hogy 
időarányosan nem állhatnánk jobban, de fontos látni, hogy nem csak ez a néhány – táblázatban szereplő - 
közbeszerzés alkotja egy szakiroda munkáját, hanem lényegesen több tevékenységet végeznek. Emiatt alakulhat 
ki, hogy bizonyos feladatok lassabban haladnak. Aminek van múltja, azzal könnyebben boldogulnak, de pl. 
építési, felújítási munkáknál a tervezést nem a Hivatal látja el, mert nincs ilyen típusú tudása, emiatt ez egy plusz 
beszerzési kört jelent. Ettől függetlenül jogosan mondják azt, hogy minél hamarabb el kellene költeni a pénzt 
ezekről a sorokról, mert nagyon magas az infláció veszélye. Egy számunkra egyszerűnek tűnő tervezésre simán 
2 hónap határidőt adnak a tervezők, ez is nagyban lassítja a végrehajtást. El lehet rajta egyébként gondolkodni, 
hogy ezt a fajta tudást behozzuk-e a Hivatalba és lássuk-e el mi ezt a tevékenységet? Ha nem kellene 
kiszervezni, lehet, hogy tudnánk gyorsítani a beruházásainkon. 
 
Jancsó Andrea: Az átláthatóság nem csak abból áll, hogy tájékoztatást kapunk. A Valéria tér felújításának első 
fordulós egyeztetésére - amin Alpolgármester Úr is részt vett - csak két József Attila-lakótelepi képviselő volt 
meghívva mondván, hogy a többieket nem érinti, holott a lakótelep fő teréről beszélünk. Ezek a működésbeli 
hibák nem az átláthatóságot szolgálják. A meghívót kapja meg inkább az összes képviselő, az átláthatóság pedig 
ne csak abból álljon, hogy ha tájékoztatást kérünk, akkor azt meg is kapjuk, hanem lássunk rá bizonyos dolgokra. 
Ne szájhagyomány útján terjedjenek az információk. Ugyanez vonatkozik az irodák munkájára is. Mi nem tudunk 
semmit a többi csip-csup beszerzésről, de akkor így nem is vagyunk a városvezetés része. A fakataszterre 2 évet 
vártunk, mire elindult. Értjük, hogy nagyon speciális, de talán ennyi időt nem kellett volna igénybe vennie. A 
működésbeli anomáliák tényleg azt mutatják, hogy a képviselők nem a városvezetés részei. Igazából meg is 
kaptuk a választ arra a költői kérdésre, amit Torzsa képviselő úr feszegetett. Visszatérve  a rendelőkre, 
Vezérigazgató Úr arról beszélt, hogy nem tisztázottak a hatáskörök, egy fél mondatban pedig elhangzott, hogy 
tervezési fázisban van. Akkor most hol tartunk? Érdemes volt átvariálni a hatásköröket a FESZOFE Kft.-FEV IX. 
Zrt.- Városüzemeltetési Iroda háromszögben, ami úgy sikerült, hogy egy egyszerű orvosi rendelő felújításának 
most nincs gazdája. Javítsuk ki, ha most kiderült ez a hiányosság! 
 
Torzsa Sándor: Nekem rendben van az identitásom, Alpolgármester Úr. FIDESZ-esnek végképp nem érzem 
magam, én szocialista vagyok és büszke baloldali ember. Maradjunk abban, hogy a jelenlegi városvezetésnek a 
mi frakciónk semmilyen szinten nem tagja. Ez teljesen világosan kirajzolódik pl. a bírálóbizottságok 
összetételénél. Más típusú koalíció legitimizálja a közbeszerzéseket ebben az Önkormányzatban, amit a 
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személyi összetételből állapítok meg. Egy politológus pontosan tudja, hogy ez mit jelent, megállapítottam azt a 
helyzetet, amiben a mi frakciónk van. Szerintem végrehajtás szempontjából a városvezetés gödörben van, mert 
nem csak a Börzsöny utcai rendelő felújítására várunk. 2 év után azon gondolkodnak, hogy hogyan 
szervezzenek meg egy működő rendszert? Az a probléma, hogy nincs koncepciója a városvezetésnek arról, 
hogy mit hogyan kellene csinálni. Az egyetlen koncepció, hogy az adott napot éljék túl. Önök nem csinálnak 
mást, mint hadakoznak. Hol Jancsó Andreával, hol velem, hol Csóti Zsomborral, hol Takács Krisztiánnal, hol 
Takács Zoltánnal, hol Szilágyi Zsolttal, azokkal, akikkel együtt kellene vezetni ezt a kerületet. Azon gondolkodnak 
a kabinetüléseken, hogy hogyan ne legyen igaza Árva Péternek, nekem. Abba fektetik az energiájukat, hogy ha 
pl. Jancsó Andrea képviselőtársam el szeretne érni valamilyen változást, akkor az véletlenül se úgy legyen. Erről 
szól ma Ferencvárosban a városvezetés. Ezért tartunk ott, ahol tartunk. Ha azt gondolják, hogy ennek 
eredménye nem az lesz, hogy 2,5 év múlva tokkal-vonóval együtt fognak minket elkergetni, akkor tökéletesen 
tévednek. Önök ezt pontosan tudják. Ha ebben a fázisban nem tesszük ki az asztalra a problémákat és nem 
mondjuk el, hogy mi van, akkor ez lesz a vége a történetnek. 
 
Reiner Roland: Jancsó Andrea elmondta, hogy a csip-csup ügyekkel is azért van baj, mert a képviselők semmit 
nem látnak belőle. Az említett konkrét ügyeknél valamelyik bizottság dönt, amikor felosztjuk a sorokat. A 
bírálóbizottságban mindig ott ül a felosztást koordináló bizottság elnöke. Mi az, ami még pluszban kell? 
 
Jancsó Andrea: Értem, hogy valamelyik bizottság felosztja a költségvetési sort, valaki pedig ott ül a 
bírálóbizottságban, de én nem tudok róla, hogy bárki bárhol lenne. Lehet, hogy ez az én hibám. Esetleg a 
Köztelek utca felé tévedek, bemegyek a Városüzemeltetési Irodához és éppen megtalálom a játszóterekre 
vonatkozó elképzeléseket, de lehet, hogy felül kellene vizsgálni. Rengeteg olyan dolog van, ami hiányzik a 
működésből. Ne véletlenszerűen tudjunk meg dolgokat, hanem lássuk egészben a folyamatokat. Vitatkozunk a 
Távíró utcai játszótér felújításáról, ami a sorban hátul szerepel, majd egyszer csak előre kerül és készül róla egy 
előterjesztés. Ezek annyira ad hoc jellegű döntések, amiket nem előznek meg egyeztetések, megbeszélések és 
semmi nem vázolja fel, hogy ebben az évben mit fogunk csinálni. Hiába van a költségvetési soron bizonyos 
számú projekt, sorrend, rendszer nincs benne. Ahogyan elhangzott, a költségvetés elfogadása után szülessen 
egy közbeszerzési terv pl. a márciusi ülésre, amiben látható lesz, hogy decemberig merre haladunk. Ebben 
benne lennének a csip-csup eljárások és a nagy horderejű közbeszerzések is, amit látnának a képviselők. 
Legalább lenne egy képünk a folyamatról és nem egy irodához véletlenül betévedve egy elhangzott fél mondatból 
értesülnénk ügyek elindulásáról.  
 
Takács Zoltán: A Balázs Béla u. 27. sz. alatti épület bontása, a Kerekerdő parknál kutyafuttató és komplett 
járdafelújítás, a Balázs Béla u. 13. sz. alatti épület átadása, a Balázs Béla u. 24-28. sz. alatti épület felújítása, a 
Márton u. 8/a-b sz. alatti épület és a Gát u. 24. sz. alatti épületek kiürítése. Ezek mind az én körzetemben 
történtek az elmúlt 2,5 évben és mindegyikről tudtam. Azért tudtam, mert ott lakom a Thaly Kálmán utcában és 
heti kb. 160 órát töltök a körzetemben vagy a közvetlen közelében. Nulla alkalom volt, hogy ezekben az 
ügyekben proaktívan bárki megkeresett volna. Mindent én vettem észre, én láttam meg, hogy kezdődni fog 
valami, vagy éppen folyamatban van. Felkerestem az illetékes irodát, akik tájékoztattak, de így jutottam 
információhoz a körzet képviselőjeként. Ha történetesen két utcával arrébb laknék és csak minden harmadik 
napon jutnék el a körzetembe – ami míg így is elég tisztességes munkavégzés lenne – akkor ezek feléről nem is 
lenne tudomásom. Csatlakoznék Képviselő Asszonyhoz és kérem, hogy azok a körzetes képviselők is legyenek 
bevonva az ügyekbe, akik nem töltik a komplett életüket a saját területükön vagy annak közvetlen közelében.  
 
Takács Krisztián: Több kérdés, hozzászólás nincs. Vezérigazgató Úrnak köszönöm a tájékoztatót, a napirendi 
pontot lezárom. 
 
A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
Takács Krisztián: Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést 16:45 órakor bezárom. 
 
 
 
 

K.m.f. 
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