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Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. május 26-án 18-00 órakor tartott közmeghallgatásról 
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné, Mezey István, 
Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Zombory Miklós 
képviselők. 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Döme Zsuzsanna alpolgármester, 
Reiner Roland alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Ádámné Lévai Éva, Berner József, Csendes Sándor, Garamvölgyi Ernő, Jámbor András, Virágostóth Krisztián, 
Janitz Gergő, Romhányi Ildikó, Rimovszki Tamás, Dr. Sotkó Béla, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Nehéz Jenő, Koór 
Henrietta csoportvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ intézményvezetője, 
Csárdi Antal és Jámbor András – országgyűlési képviselők, Bodonyiné Molnár Margit - FESZGYI igazgatója, 
Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vinczéné Árvai Klára és Vibling Géza a 
FESZGYI igazgató-helyettesei, Kerek András – a Ferencvárosi Művelődési Központ vezetője, Polyák Béla – a 
FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója, Nagy-Szentgyörgyi Gábor, Juhász József, Barsi Judit, Cséplő Dániel István, 
Bárány Barbara, Bárány István, Sólyom Béla, Varga József. 
 
Baranyi Krisztina: A közmeghallgatás megkezdése előtt szeretném megkérdezni a Frakcióvezetőket, hogy 
született-e megállapodás a júniusi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontjáról? 
 
Takács Krisztián: Szeretnénk kérni, hogy a képviselő-testületi ülés ne 1, hanem 2 héttel legyen eltolva. 
 
Baranyi Krisztina: Most szeretném jelezni a Képviselő-testületnek, hogy nekem június 23-a nem jó időpont. Akkor 
nem fogok tudni részt venni az ülésen. Június 24-e, péntek? Az mindenkinek megfelelne esetleg? Reggel kezdünk. 
Szerdán várhatóan Fővárosi Közgyűlés van, bár sajnos azt még nem tudjuk, hogy pontosan mikor, másrészt pedig 
nekem, ha nem lesz Fővárosi Közgyűlés, akkor is reggel. Kérnék egy szavazást a 2022. június 22-i reggel 9 órás 
képviselő-testületi ülésről. Kérem, hogy a munkatervtől eltérő ezen dátumról és időpontról szavazzunk.  
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217/2022. (V.26.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munkaterv 
szerinti 2022. június 9-én tartandó soros ülését 2022. június 22-én 9.00 órára napolja el. 
Határidő: 2022. június 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 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 távol 
Mezey István  igen 
Sajó Ákos  igen 
Szilágyi Zsolt  igen 
Takács Krisztián  igen 
Takács Máriusz  igen 
Takács Zoltán  igen 
Torzsa Sándor  igen 
Zombory Miklós  igen 
 
 
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a kerület lakosait, a Képviselő-testületet, a Hivatal 
dolgozóit és a média megjelent képviselőit. Megnyitom a közmeghallgatást. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 16 fővel határozatképes, az ülést 18.06-kor megnyitom. A Képviselő-testületnek törvény által előírt 
kötelessége, hogy évente legalább 1 alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tartson a helyi 
lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek. A 
közmeghallgatás a képviselő-testületi ülés keretében történik, ezért a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglalt előírások érvényesülnek. A közmeghallgatás természetesen nyilvános. Kérem, hogy akik 
nem írásban kérik a választ, hanem jelen vannak, és szóban terveznek felszólalni, mondják be a nevüket, 
lakcímüket, és amennyiben adataik nyilvánosak azt is. A válaszadásra rendelkezésre állnak a politikusok mellett a 
tisztségviselő irodavezetők, intézményvezetők és cégvezetők. Amennyiben itt nem tudunk kimerítő választ adni, 
úgy 15 napon belül írásbeli válaszadás történik. Engedjék meg, hogy elsőként a két írásban beérkezett kérdéssel 
kezdjem. Az első kérdezőnk Hidvégi Szilvia. Nem tudom, hogy jelen van-e esetleg személyesen?  
 
Deutsch László (ÜGYREND): Tisztelt Asszonyom! Legyen már udvarias, ha valaki személyesen tiszteletét tette, 
hogy előttünk panaszkodjon, segítséget kérjen, akkor vegyük előre őket, ne Ön szerepeljen. A monológját meg 
tudjuk később is hallgatni. 
 
Baranyi Krisztina: Tehát Hidvégi Szilvia jelen van-e? A kérdését a Vágóhíd utca 31-33. szám lakói nevében tette 
fel, amely a kis telep sorsáról érdeklődik, és arra vonatkozik, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az 
Önkormányzat között 2019-ben létrejött szerződéssel kapcsolatban milyen fejlemények vannak? Amennyiben itt 
nem kérik, hogy felolvassam a választ, úgy Hidvégi Szilvia írásban kapja meg a választ a kérdésére. Ki szeretné, 
hogy felolvassam a választ? Természetesen akkor a választ a Képviselő-testület tagjainak is kiküldjük. A második 
kérdés Varga József úr kérdése. Nem tudom, hogy jelen van-e? Varga József úrral többször, több körben 
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személyes egyeztetés is történt. Az írásban feltett kérdései azonosak ezekkel a kérdésekkel. Kérem Öntől, hogy 
mondja el, hogy felolvassam-e Önnek a válaszokat most, vagy elegendő lesz, ha írásban megkapja?  
 
Varga József: Azért kérnék szót, mert a személyes találkozó Polgármester Asszonnyal sajnos nem sikerült, és 
éppen ezért nem történt előrelépés. Azt szeretném mondani, hogy mindenki tudja, mert sokan nem ismerik a témát, 
2000-ben a MÁV eladta a lakásokat, elidegenítette, de a közműveket ideiglenes jelleggel magánál tartotta. Ebből 
van a probléma. 130 éves közművek vannak, villamos, villany és csatorna. Az előző időszakban önkormányzati 
képviselő, országgyűlési képviselő és polgármester segítségével a vizet meg tudtuk oldani. Ez tartott 9 évig. 2009-
ben bekötötték a vizet. Sajnos a világítás, a kommunális vezeték és a csatorna még nem került bekötésre. A 
csatorna és a világítás miatt van probléma. Alpolgármester Úrnak mondtam, hogy a BLIKK-ben egy cikk megjelent, 
hogy 80 család van életveszélyben, ezért fontos az, hogy a 130 éves villamos, kommunális vezetéket 
mindenféleképpen ki kell cserélni, és a meglévő terv, ami úgy tudom, hogy elkészült, az elfelejtette a 20 db 
négylakásos társasháznak a fafödémen keresztülmenő kommunális vezetékének a felújítását beletervezni. Éppen 
ezért mindenféleképpen fontos egy lakásnál azonnal elvégezni a vizsgálatot. Ezt kértem 3 hónappal ezelőtt. Az 
első kérdésem az volt, hogy történt-e valami ebben? Eltelt 3 hónap. A csatorna témában a következő a probléma. 
Ezek már az életkörülmények minőségét is befolyásoló problémák, se a mentő, se a tűzoltó, se a szemetes, se a 
lakók nem tudnak közlekedni, mert be vannak szakadva az úttestek, áll a víz benne, télen megfagy, jégpályává 
változik. Mindenféleképpen indokolt ebben a témában tenni valamit. Amikor eljöttem a megbeszélésre, nem pénzt 
kértem, hanem pénz nélküli megoldást. Egy volt a kérésem, hogy alakuljon egy munkabizottság, ezt 2 éve kérem 
már, 2 év alatt nem történt meg. A negyedik nagyon fontos probléma a parkolás. Erre 2 évvel ezelőtt kaptam 
írásban Polgármester Asszonytól egy választ, hogy az építész foglalkozik vele, intézkedni fognak és erről adnak 
tájékoztatást. Eltelt 2 év, nem kaptam tájékoztatást. Miért akartam most szólni? Az lenne a kérésem, hogy elsején 
lesz egy úgynevezett „lakossági fórum”, ha előtte beszélnénk erről, ott a lakossági fórumon nem kérdésként fogna 
ez felmerülni, hanem egyből választ tudunk adni a lakosságnak, hogy mit fogunk tenni, mint Önkormányzat.  
 
Baranyi Krisztina: Ez a munkacsoport felállt, megalakult, de ebben tipikusan várnánk az országgyűlési 
képviselőink segítségét. Ez úton köszöntöm is Csárdi Antalt és Jámbor Andrást, a kerület két parlamenti 
képviselőjét. Itt a MÁV tulajdonában álló közművekről van szó, amelyet gyakorlatilag most már hosszú-hosszú 
évtizedek óta nem hajlandó cserélni, javítani Magyarország legnagyobb vállalata. Amit mi saját erőnkből meg 
tudtunk tenni, azt megtettük. Amit lehet, azt ezután is meg fogunk tenni. De ez tipikusan olyan kérdés, amelyben 
kérném majd a parlamenti képviselők segítségét. 
 
Varga József: Nagyon fontos, a 41/2003. sz. önkormányzati rendeletben, a KÉSZ rendeletében benne van az, 
tehát ez egy 19 évvel ezelőtti önkormányzati rendelet, hogy fel kell újítani a három közművet. Egy igazság van, 
hogy a Fővárosnak kellene átvennie, de az nem jelenti azt, hogy ebben nincs nekünk dolgunk. Ezért kérem, hogy 
próbáljunk már egy munkacsoportot felállítani és induljon el, mert a víz is 9 évig tartott.  
 
Baranyi Krisztina: Igen, mindig ezek a legnehezebb ügyek, amikor mindenki másra mutogat, Főváros, MÁV, 
kerület és nincs gazdája olyan tulajdonjogi ügyeknek, amelyek a mozgásterünk. Tudom, hogy Önt ez nem 
vígasztalja. Egy másik kérdés, ami nagy közérdeklődésre tart számot, a Péceli úti lőtér zajossága. Itt több körön 
vagyunk túl, sajnos az Önkormányzatunknak semmilyen hatásköre nincs a lőtér működésével kapcsolatban. Mi is 
már akkor értesültünk egyáltalán ennek a létesítéséről, amikor már működött. A rendőrség engedélyezi és ellenőrzi 
az ottani tevékenységet. Mi az önkormányzat nevében, illetve a lakók panaszait is eljuttattuk a Felügyeleti 
Szervnek, ott zajmérés történt, zajkibocsájtási határérték túllépést nem mértek. Ez nem azt jelenti, hogy a lakóknak 
ez nem jelentene problémát. A mérés ad vagy adhat majd lehetőséget zajvédelmi bírság kiszabására. Amennyit 
mi elértünk, az a nyitvatartás nagyon pici korlátozása volt. Az összes panaszunkra ez volt az egyetlen válasz, vagy 
valódi intézkedés, amit a rendőrség foganatosított, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Varga Józsefnek elküldjük 
írásban is a részletes választ, és természetesen a munkacsoportba, ami tudtommal már megalakult, Ön is 
meghívást kap. Kérdezem a jelenlévőket, hogy ki az, aki közérdekű ügyben szeretne szólni? 
 
Barsi Judit: Azzal kapcsolatban keresném meg, nem tudom, hogy a Polgármester Asszonyt vagy a Jegyző 
Asszony kell-e megszólítanom, egy olyan problémám lenne, hogy 2020-ban vásároltam egy ingatlant a Tűzoltó 
utca 92-ben, és itt szeretnék egy kis irodát kialakítani, amihez szükség lenne arra, mivel ez egy tetőtér, tehát, hogy 
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átalakítsam a tetőteret. Egyébként a felújításra is rászorulna ez a kis tetőtéri rész. Egy icipici 16 négyzetméteres 
ingatlanról van szó. Építési engedély kell hozzá, én mindent megcsináltattam, beadtuk. Tavaly nyáron kaptam egy 
hiánypótlást, ezen kívül minden rendben van, de egy parkoló megváltásos szerződést kellene tudnom prezentálni 
nekik, amire akkor kaptam 10 nap határidőt. Ez már több mint 10 hónapja volt. Azóta folyamatosan próbálom ezt 
megoldani itt a IX. kerülettel, de sajnos egyelőre nem sikerült. Hol egyik osztályról a másikra került, és akkor még 
nem tudták megoldani, utána a rendeletet eltörölték. Valami oknál fogva sajnos ez több mint 10 hónapja várat 
magára. Ebben szeretném a segítségüket kérni. Ezt a felújítást még tavaly ősszel szerettem volna megcsinálni, de 
nem sikerült. Egyrészt a társasháznak akkor megígértem, mert tényleg sajnos, ha esik az eső, akkor a vödröt alá 
kell tenni. Tehát beázik a tetőtér. Akkor megígértem nekik, használni szeretném az ingatlant, és tudom, hogy az én 
problémám, de bevallom, nem érint túl jól, hogy tavaly ősszel még jóval alacsonyabb volt a munkadíj, tehát akkor 
úgy tudtam volna megcsinálni, de most már attól tartok, hogy idén ősszel sem fogom tudni megcsináltatni, mert 
sajnos most is ott tartunk, hogy még nincs semmi. Ebben szeretném a segítségüket kérni, valami jogi konstrukciót, 
vagy valami gyorsítást abban, hogy minél hamarabb rendelet születhessen. Vagy ha létezik esetleg egy olyan 
megoldás, hogy a kicsi ingatlanoknál esetleg egyedi szerződést lehet kötni a parkolóhely megváltással 
kapcsolatban. Ebben szeretném a segítségüket kérni. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Néhányan maradtak még azok közül, akik az elmúlt évben kezdeményezték a 
parkolóhely megváltást. A Képviselő-testület akkor változtatott a helyi szabályozáson. Ezt a helyi szabályozást a 
Kúria hatályon kívül helyezte, és ezzel a hatályon kívül helyezéssel az a helyzet állt elő, hogy nem a régi rendelet 
állt helyre, hanem erre vonatkozólag nincs érvényes rendeleti szabályozása a Képviselő-testületnek, és a Kormány 
díjemelését korlátozó rendelete okán a Képviselő-testületnek június 30-ig nincs is lehetősége olyan rendeletet 
elfogadni, amiben díjváltoztatás lesz. Szándékaink szerint készül egy ilyen önkormányzati rendelet, a 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjével és helyettesével azt a megoldást próbáltuk ki, hogyha településrendezési 
szerződés keretében, vagy valamilyen megállapodás keretében egyedi megállapodás születne. Nyilván az is 
képviselő-testületi hatáskör, és ahogy hallotta itt az ülés elején június végén lesz a következő képviselő-testületi 
ülés. Tehát, ha felkeresi dr. Solt Péter kollégámat vagy Szili Adrián irodavezetőt, akkor nyilván ezekben Önnek a 
segítségére lesznek. 
 
Torzsa Sándor: Én vagyok a területi illetékes önkormányzati képviselő, természetesen, ha szüksége van 
segítségre, akkor hozzám is nyugodtan fordulhat. 
 
Cséplő Dániel: 5 kérdésem lenne. Az első kérdésem az lenne, hogy 2019-ben Karácsony Gergely, illetve Ön az 
önkormányzati választások kampányában azzal kampányolt, hogy stadionstop. Azt szeretném kérdezni 
Polgármester Asszonytól, hogy ma már hogyan gondolja, hogy érdemes volt-e az „Orbán-adminisztrációval” 
lepaktálni, azok után, hogy az Alkotmánybíróság elkaszálta ezt a népszavazást. Mit gondol, hogy le fog-e tudni 
jutni oda Ferencváros lakossága, úgy, mint például az óbudaiak, vagy mint például az újpestiek, a Duna partjukra?  
 
Baranyi Krisztina: Úgy gondolom, hogy az a megállapodás egy jó megállapodás volt, Ferencváros érdekeit 
szolgálja. Az abban foglalt egyenkénti megállapodásoknak a betartása egyelőre megvan, tehát a Kormány betartja, 
amit ígért. Az óvoda készül, gyakorlatilag szerkezetkész, és a mostani állapotnak megfelelő módon elkészült. 
Ferencváros eddig 3 milliárd forint, egyszer 800 millió forint, aztán 2 milliárd 600 millió forintot kapott a szakrendelő 
építésére. A megállapodásban szereplő Koppány utca Földváry utca tömb házainak a rehabilitációjának az 
előkészítése már jó régen elkezdődött, illetve folyik. Ha jól tudom, a napokban jön ki a kötelezettségvállalás az I. 
ütemre, tehát két ház lakóinak az elhelyezésére 1,3 milliárd forint értékben. A Kis-Duna kotrására már elindult az 
előkészítő munka, ott egy közbeszerzést írtak ki, ami felméri a Kis-Duna kotrásának pontos paramétereit, 
költségeit. Az egy kb. 10 éves távlatú 200 milliárd forintos nagyberuházás. Tehát ez is már sínen van az uniós 
költségvetésből. Elől szerepel, tehát ez uniós pénzből megvalósuló beruházás lesz, a következő ciklus forrásaiból 
fog megvalósulni. A Diákváros a mi megállapodásunkban, tehát Ferencváros és a Kormány között kötött 
megállapodásban az atlétikai világbajnokság befejezési utáni, az első ütem megépítésének az elkezdése szerepel. 
Ez 4000 kollégiumi férőhelyet jelent. A Kormány mostani kommunikációja az, hogy azon a területen ez el is fog 
készülni, sőt az egész diákvárost annak a területnek a sarkára tervezik. Ez nyilván összefüggésben van a Fudan 
törvény visszavonásával, népszavazással, és azzal, hogy ott létesül-e kínai egyetem vagy nem. Ez az ügy még 
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nem lefutott. Mindenesetre azt még nem mondhatjuk, hogy annak a mi, tehát a kerület és a Kormány közötti 
megállapodásban szereplő 4000 férőhelynek a megépítése ellehetetlenült.  
 
Cséplő Dániel: Köszönöm a válaszát. Ferencváros lakossága annak örülne, hogyha lejutna a Duna partjára, és 
ott nyitott, zöld park épülne. Gondolom a lakosság és mi is annak örülnénk, ha ott egy olyan Diákváros épülne, 
ahol olcsón lehet ingatlanhoz jutni vagy ingatlant bérelni az egyetemistáknak, a fiataloknak. Ez lesz a következő 
kérdésem. Csak azt látom, hogy ez egy ingatlanspekuláció, és ott drága appartmanokat fognak kiadni. Meglátjuk, 
reméljük, hogy a mesterterv meg fog valósulni. 
 
Baranyi Krisztina: Köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet, valóban le lehet majd jutni a Duna-partra, nyitott lesz 
a stadion környezete, és azok szerint a tervek szerint fog megvalósulni, amelyben megegyeztünk. Most 
ezredszerre is elmondom, a plázs, a szoborpark, a nagy játszótér, az extrém sportpálya, a bicikli utak, a szabadtéri 
mozi, és minden más már abban az állapotban van, ahogy a játékok lezajlanak, gyakorlatilag már csak a 
műtárgyakat kell oda betenni. Tehát az a Duna-parti szakasz természetesen teljesen nyitott lesz a közönség 
számára. 
 
Cséplő Dániel: A második kérdésem a Lakásrendelettel kapcsolatos, hogy mit tesz meg Önkormányzatunk azért, 
hogy növeljük a lakásállományunkat? Hogy esetleg olyan lakásgazdálkodás valósuljon meg, mint a XIII. 
kerületben? 
 
Baranyi Krisztina: A lakásállományunk növelése a közeljövőben nem nagyon várható. Azzal tudjuk növelni a 
lakásállományunkat, hogy az egyébként használhatatlan, nagyon rossz műszaki állapotban lévő üres lakásainkat 
felújítjuk, így kvázi visszaadjuk őket a lakóknak. Azokat újra tudjuk pályáztatni. Az, hogy mi például önkormányzati 
bérlakásokat építsünk, arra semmilyen forrásunk nincs. Felújítani tudunk, a Gát utca 24-26. számú háznak a most 
éppen elfogadott költségvetési módosítással elindul a teljes felújítása. Annak a közbeszerzését éppen most írjuk 
ki. Ott, ha jól emlékszem 27 vadonatúj lakás lesz. Ha úgy tetszik ez a tömbrehabilitáció folytatása, ez egy teljes 
ház, ehhez jönnek még a komfortosított, teljesen felújított üres bérlakások, ami szintén növeli a 
lakásállományunkat. De, ha olyasmire gondol, hogy mi nagy bérlakás tömböket építünk, ahhoz sajnos nincs 
forrásunk. 
 
Cséplő Dániel: Nem tudom, hogy mennyi pénz parkol éppen az Önkormányzatnak a számláján. Egyet tudok, hogy 
érthetetlen az, hogy Skandináviában, Németországban egy Önkormányzat üzletfejlesztéssel foglalkozik. Itt halljuk 
azt, hogy az FB haldoklik, tehát érthetetlen az, hogy nem tud egy Önkormányzat a piacon megélni abból, hogy 
ingatlanokat épít, szociális bérlakásokat ad ki, piaci bérlakásokat ad ki. Ez a XIII. kerületben működik, 
Ferencvárosban nem működik.  
 
Baranyi Krisztina: Ha megengedi, még hozzáfűznék ehhez egy mondatot. A mi lakásállományunk gyakorlatilag 
90 százaléka szociális alapon kiadott bérlakás, amelynek olyan alacsony bérleti díjai vannak, hogy évente, az 
elmúlt évben 500 millió forintba került nekünk az, hogy ott emberek lakhassanak, tehát ez egy erősen veszteséges 
vállalkozás. Cserébe olyan emberek, akiknek a jövedelmi viszonyaik nem jók, illetve nem is várható annak a 
javulása, tényleg nagyon csekély, pár ezer forintos bérleti díj fizetése mellett tudnak nálunk lakást bérelni, piaci 
bérlakásunk pedig nagyon kevés van. Magyarországon, mint tudja az Önkormányzatok finanszírozása vagy saját 
forrása az iparűzési adó, aminek a felét a Kormány elvonta erre az évre is. Azt tudjuk, hogy erre az évre egészen 
biztosan, de lehet, hogy a jövő évben is csak ennek a forrásnak a felével számolhatunk. Más országokban az 
Önkormányzatok finanszírozása teljesen más alapon zajlik, mi is nagyon szeretnénk, ha mondjuk az itt befizetett 
SZJA alapján lennénk finanszírozva, de sajnos ahhoz egy nagyobb léptékű önkormányzati rendszer átalakítás 
kellene. Igen, Képviselő Asszony, én is tudom, hogy a KKV-ék (kis- és középvállalkozások) iparűzési adójáról van 
szó, de ez a mi fő bevételi forrásunk, és ennek a fő bevételi forrásnak a felét vonta el a Kormány. 
 
Cséplő Dániel: Egyébként a FIDESZ Frakcióhoz is hadd szóljak, ők kb. 9 milliárd forinttal adták át. 
 
Baranyi Krisztina: Ezt a számot honnan találta? 
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Cséplő Dániel: Hát nézegetek, és ugyanez történt a FIDSZ éra alatt is, hogy eladtuk a telkeinket, ebből vállalkozók 
gazdagodtak, nem az Önkormányzat. Érthetetlen, még egyszer hadd mondjam, ha van egy telkünk, befáradnak 
egy bankba és kapnak rá hitelt, tehát üzletfejlesztés. 
 
Baranyi Krisztina: Biztos tudja, hogy az Önkormányzatok kizárólag kormányengedéllyel vehetnek fel hitelt, most 
megy a nagy csata, hogy egyáltalán a BKK és a fővárosi cégek ne menjenek csődbe, ehhez hitelfelvételre lenne 
szükség. Nagyon meglepődnék, ha ellenzéki vezetésű önkormányzatok akár 1,- Ft hitelt is tudnának felvenni. 
 
Cséplő Dániel: A Magyarországi Szociáldemokraták javasolja azt, hogy építsünk szociális, illetve piaci alapú 
bérlakásokat. A toalett kérdés. Nyilvános toalettek kérdése a kerületünkben. A József Attila-lakótelepen, a 
játszótereken, olyan helyeken, ahol nyáron akár 200-400 ember is két órát eltölt, a Haller park esetében azt tudom 
mondani, hogy fel van kamerázva az egész Haller park, és idős emberek bujkálnak a bokrokba, és ott végzik el a 
dolgukat. Erre milyen megoldást találnak mihamarább, mert ez egy szégyenteljes dolog, illetve hadd jelezzem, 
hogy 10 ezer forinttól 50 ezer forintig büntethető ez a szabálysértés.  
 
Baranyi Krisztina: A Haller park talán a legegyszerűbb ebben a témakörben. Ott a felújítás I. üteme befejeződött, 
annak az eredménye az, ami most ott látható. Most a II. ütemben lesz egy úgynevezett szociális helyiségnek a 
felépítése, amiben nyilvános illemhely, normál illetve mozgássérülteknek való illemhely, illetve egy parkgondnoki 
helyiség is van, ahol parkgondnok tartózkodik, illetve pelenkázó is lesz elhelyezve. Alpolgármester Úrra nézek, 
hogy ez mikor indul? Most éppen a terveket véglegesítik. Reméljük, hogy nyáron el tud indulni. A többi helyen most 
már normalizálódni látszik a helyzet. A József Attila-lakótelepi meglévő helyszíneket, illetve a Ferenc téren is 
parkgondnok nyitja, zárja, illetve tartja tisztán az illemhelyeket. Sajnos itt a Bakáts téren a mai költségvetés 
módosításkor az általunk tervezett illemhely nem kap forrást, úgyhogy az valószínűleg nem lesz egy darabig, de 
egyébként más helyen lévő illemhelyekre 40 millió forint van beépítve az idei költségvetésbe. Az a rossz hírem 
van, hogy az igazán modern és használható illemhelyek 20 millió forintba kerülnek, egy darabról beszélünk.  
 
Cséplő Dániel: Ez világos, de akkor mondjuk, nem kell elkölteni kultúrára. Tehát az a helyzet, hogy van prioritás. 
Mondom, idős emberek nem tudnak elmenni WC-re a József Attila-lakótelepen, ott ülnek egy padon és utána 
keresik, hogy hova mehetnek el, vagy mennek a Tinódiba. Ez tarthatatlan. Megoldás kell, van prioritás. A következő 
kérdésem a József Attila-lakótelep parkolása. Szeretném megkérdezni, hogy ez az állapot marad-e, hogy az egyik 
felén a lakótelepnek ingyenes a parkolás, a másik felén fizetni kell? Ezért mindenki, aki bérlő, átáll oda, ezért nem 
tud az, aki ott lakik megállni. Mi az elképzelése az Önkormányzatnak ennek a problémának a megoldására? 
 
Baranyi Krisztina: Talán két hete volt köztéri fogadóórám a József Attila-lakótelepen, ahol Ön ezt a kérdést szintén 
feltette, és ott hosszan és részletesen válaszoltunk is rá. Szerintem még nem felejtette el. Vagy igen? 
 
Cséplő Dániel: Újra szeretném megkérdezni, hogy az Önkormányzatnak mi a véleménye erről? Mit szeretne ez 
ügyben? Merre felé szeretne menni? Azt szeretnénk, hogy ingyenes legyen az egész József Attila-lakótelepen, 
vagy bevezetni ott az egész lakótelep területén a fizetéses parkolást? 
 
Baranyi Krisztina: Hosszú évek óta vannak arra kezdeményezések, hogy a József Attila-lakótelep most nem 
fizetős parkolási részén is vezessünk be parkolást, tehát parkolás működtetést, parkolási övezetnek legyen 
kijelölve. Ez természetesen nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, és általunk eldönthető kérdés, ezért a 
megfelelő jogszabályok szerinti vizsgálatokat elvégeztettük, nem is egyszer, hanem kétszer, két egymás után 
követő évben. Tavaly is volt ilyen vizsgálat, tavalyelőtt is. Mindkétszer az derült ki, hogy azok a feltételek nem állnak 
fenn, amelyek alapján be lehetne vezetni a fizetős parkolást a József Attila-lakótelep még nem fizetős részén, sőt 
a valóságban a fizetős részen sem állnak fenn ezek a feltételek. Tehát szabálytalanul lett ott a fizetős parkolás 
kialakítva. Azt gondolom, hogy az ottani megoldás vagy a teljes ingyenesség, vagy a jelenlegi állapot konzerválása. 
Azt kérem, vagy kértem a Részönkormányzattól, hogy adjanak erre valamilyen megoldási javaslatot, mert sajnos 
a szabályok szerint nem tudjuk a teljes lakótelepen a fizetős parkolást bevezetni. 
 
Hidasi Gyula: Polgármester Asszony könnyen mondja, hogy hozzon döntést a Részönkormányzat, nem vagyunk, 
szakemberek, parkolási szakemberek, közlekedési szakemberek, tehát semmilyen ilyenfajta döntést nem tudunk 
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hozni. Azzal viszont egyáltalán nem értek egyet, hogy az egész lakótelep legyen ingyenes, mert az teljesen nagy 
öngól lenne, P+R parkolót csinálnának az egész lakótelepből, ami elől a metrómegállónál teljesen elfogadhatatlan 
lenne. Ezzel abszolút nem értek egyet. Valamint egyetértenék vele, ha az egész Ferencvárosban megszűnne a 
parkolás, azt meg tudom szavazni, de azt, hogy a lakótelepen egy része azért legyen rossz, mert valahol nem jó, 
azzal nem tudok egyetérteni. Valamint felhívnám Polgármester Asszony figyelmét arra, hogy a velünk szemben 
lévő ugyanolyan lakótelepi részen vannak parkolóórák, a kőbányai részen. De szerintem más kerületekben is a 
lakótelepi részeken úgy hallottam, hogy még Angyalföldön is van lakótelepeken parkolóóra. Érdekes módon ők 
meg tudták oldani, és nem azon tanakodnak, hogy most ingyenesen, a környezetbarát önkormányzat odatelepítse 
a P+R parkolókat a lakótelepre. Ez ellen tiltakozom, és határozottan visszautasítom az ilyen jellegű 
megnyilvánulásokat. 
 
Baranyi Krisztina: Mint ahogy Képviselő Úr is tudja, hiszen megkapta ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét, 
az ottani vizsgálatokból kiderült, hogy a lakótelepen nem P+R parkoló gépjárművek vannak. Azokon a részeken, 
egyszerűen a lakótelepen, jelenleg több a gépjármű, az ott lakóknak, ott élőknek az autói, mint amennyi 
kényelmesen, kellemesen elfér. Ez alatt azt értem, amit mindenki nagyon szeretne, hogy a saját háza előtt 
közvetlenül tudjon parkolni, ez sajnos ezzel a gépjárműszámmal egyszerűen nem lehetséges.  
 
Hidasi Gyula: Polgármester Asszony, ebben a témában nem értünk sajnos egyet. Én ezt a megfogalmazást, és 
akkor, amikor hiteles mérés volt, amikor ez megalakult, ezt meg egyszerűen nem is értem, hogy honnan vette 
Polgármester Asszony, hogy akkor sem volt hiteles. Elismerem azt, hogy maga a parkolási tevékenység, mint 
Önkormányzatnak vagy parkolási kft-nek nem nyereséges. De szerintem az ott lakóknak nem is az a célja, hogy 
nyereséges legyen, meg szerintem nekünk, Önkormányzatnak sem az a célunk, hogy minden csak nyereséges 
legyen, hanem az ott lakók érdekeit, környezetvédelmi szempontból védjük azért, hogy ne P+R parkolónak 
használják a lakótelep első részét. Ez az egy kérésünk volt, és érdekes, akkor ezt be tudták vezetni és olyan 
szabályozást tudtak hozni, ami akkor jó volt. Nem tudom, hogy most Polgármester Asszony miért mondja azt, hogy 
akkor sem volt jó. Akkor nem kaptuk volna meg az engedélyt rá. Azt szeretném kérni Polgármester Asszonytól, 
hogy próbáljon érdeklődni más kerületeknél is, hogy ezt hogyan sikerült náluk bevezetni, mert ugyanolyan 
lakótelepi övezet van a szemben lévő oldalon, a másik oldalon, és ott parkolóóra van érdekes módon. Ott sem 
azért, mert az nyereséges, ezer százalékos az Önkormányzatnak nem nyereséges, de az ott lakók érdekei azt 
képviselik, hogy legyen környezetvédelmi szempontból az ő részük is megvédve a P+R parkoló lehetőségétől. Ezt 
kérem, és azért is kértem országgyűlési képviselő urat is a múltkor a napirend előtti hozzászólásomban, hogy 
próbáljunk meg egy 1984-es rendeletet, ami a Közlekedési Minisztériumban volt valamikor, és beépítették ebbe a 
rendeletbe, hogy ezt próbáljuk meg rendezni. Úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy munka, és szerintem 
azt a pénzt, amit már elköltöttünk arra, hogy felmérjük, amit mindenki nyilvánvalóan tudott, hogy a hátsó rész 
természetesen nem hozza azt a 20 %-os hordási sebességet, ez mindenkinek a napnál világosabb volt. Azt 
javasoltam, hogy próbáljunk meg egy olyan szervezetet megbízni azzal, hogy legyen ott is lehetőség arra, hogy 
ezt a részt is bevonjuk a parkolási övezetbe. Úgy gondolom, hogy erre a részre kb. 10 parkolóórát kellene 
kihelyeznünk. Nem tudom, hogy ez milyen költség, de szerintem az ott lakók érdekei ennyit talán megérdemelnek. 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, nem a költségről van szó, nem is arról, hogy veszteséges vagy nem, hanem 
arról, hogy az Önkormányzat jogszabályok alapján dolgozik, az abban előírt feltételek teljesülése esetén tudja a 
parkolási övezetet kijelölni vagy nem tudja. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, és mint Ön is mondta, két 
egymásután követő vizsgálaton sem teljesültek, akkor nekünk nincs mozgásterünk. Nem a saját preferenciáim 
szerint akarok, vagy nem akarok fizetős parkolást, hanem úgy járok el, ahogy azt a jogszabályok megkövetelik. 
Egyébként persze az 1984-es vagy nem tudom milyen törvénynek a módosítását tudja kezdeményezni, gondolom 
bármelyik Parlamenti Képviselő. 
 
Hidasi Gyula: Ezt szeretném akkor kérni, és Polgármester Asszonynak felhívnám a figyelmét, hogy legyen szíves, 
mivel a Fővárosi Közgyűlésben is ott tetszik ülni, hogy a többi kerületi Polgármestertől megkérdezni, mondjuk a 
kőbányaitól, meg Angyalföldön, hogy ott a lakótelepi környezetben hogyan sikerült nekik bevezetni, hogy 
megvalósuljon ez a beruházás? Egy ilyen dolog? Vagy felkérjük a Jegyző Asszonyt, vagy bárkit kérjünk fel, de 
ennek valamilyen úton-módon meg kéne valósulnia. Vagy a Jogi Csoportot kérjük fel, hogy kezdeményezze. Kértük 
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már az országgyűlési képviselőket is. Egy levelet küldjünk el legalább a miniszternek, hogy próbáljuk ezt a dolgot 
rendbe tenni, hátha előbb-utóbb megtaláljuk a helyes utat, és be tudjuk vezetni ott is a parkolóórákat. 
 
Baranyi Krisztina: Támogatom Képviselő Úr javaslatát, köszönöm szépen. Kérdezném a Tisztelt megjelenteket, 
hogy van-e még kérdés? 
 
Cséplő Dániel: Még egy kérdésem lenne. Sajnálatos módon az új Kormány valahogy úgy organizálta, hogy nincs 
Környezetvédelmi Minisztériumunk, de legalább a mi Önkormányzatunk legyen zöld. Az lenne a kérdésem, hogy 
mit teszünk azért, hogy zöldebb legyen Ferencváros? Már csak azért is, mert a klímastratégiánkban kifejtették a 
szakemberek, hogy a terhelésünk kétszer nagyobb, mint a többi kerületnek. 
 
Reiner Roland: Alapvetően a zöldfelületeknek a fejlesztése az az irány, amiben tudtunk előre mozdulni, mert talán 
ebben van konszenzusa a Képviselő-testület vagy a Bizottság esetén. Ez praktikusan jelent faültetést, mini erdőnek 
az ültetését, különböző alternatív fákat, virágkandelábereket, zöld falat. Van a „Zöld Udvar” pályázat, amiben most 
már nem csak a belső udvarokra lehet pályázni, hanem közterületi zöldítésre is. Illetve folyamatosan figyelünk arra, 
hogy amikor valamilyen felújításba kezdünk, vagy tervezünk, mint a Bakáts teret, az Ecseri úti metrófelszín, Pöttyös 
utcai metrófelszín, ott a lehető legnagyobb zöldfelületet tudjuk kialakítani. A másik rész, amit a klímastratégia leír, 
nyilván a kibocsátás csökkentése lenne, ez mindig a nehezebb része, hiszen itt valamilyen típusú lemondást jelent 
ez. Nyilvánvalóan az Önkormányzatnak viszonylag kevés hatásköre van arra, hiszen a klímastratégia is 
megállapította, hogy a legnagyobb kibocsátók olyan működő vállalkozások, amiknek a működését ebben az 
értelemben kevésbé tudjuk befolyásolni. Nyilván a közlekedés egy olyan terület, ahol van lehetőség beavatkozásra. 
Ebben még akkorát nem lépett előre a kerület, mint amit lehetne. Általában a forgalomcsillapítással kapcsolatos 
javaslatok nem mindig mennek át olyan könnyen a Képviselő-testületen, mint a zöldítéssel kapcsolatos dolgok, de 
reméljük, hogy ebben azért majd lehet előrehaladni. Biztos, hogy amellett fogok a továbbiakban is dolgozni, hogy 
fokozatosan legyen forgalomcsillapított, első körben a belső, aztán a középső rész. Alapvetően ez az eszköz, 
amivel talán a legnagyobb hatást lehetne elérni. 
 
Kállay Gáborné: Azért szeretném tisztázni ezt az iparűzési adó történetet, mert itt nem hangzott el igazából, úgy 
gondolom, hogy az, amit Polgármester Asszony elmondott, nem fedi teljesen az igazságot. Tehát a KKV-ék (kis és 
középvállalkozások) számára felezte meg az Önkormányzat az iparűzési adót, de Budapesten találjuk a 
nagyvállalkozásoknak a 40 százalékát, és ez a 40 százalék az iparűzési adónak a 80 százalékát adja. Ennek 
következtében már 2021-ben is, amikor járt a KKV-éknak ez a bizonyos adókedvezmény, de mivel a vállalkozások 
árbevétele már nőtt, így a Fővárosban a kedvezményekkel együtt is jelentősen, Ferencvárosban pedig 11 
százalékkal nőtt az iparűzési adó, amit a zárszámadáskor láttunk. Úgy, hogy majdnem elérte a 2019. évi szintet, 
tehát a járvány előtti szintet. 2022-ben minden eddiginél nagyobb iparűzési adóbevételre számíthat Ferencváros, 
hiszen, most nem emlékszem pontosan, de közelíti a 600 millió forintot az összeg, amivel nagyobb iparűzési adó 
bevételt prognosztizált számunkra a Főváros. Úgyhogy az igazsághoz hozzátartozik, hogy ilyen megjegyzést, hogy 
a felére csökkent az iparűzési adóbevétele az Önkormányzatnak, azt hiszem, hogy ilyet nem kellene mondani.  
 
Baranyi Krisztina: Valóban ez az ez évi prognózis köszönhetően a hiperinflációnak, amit mindannyian érzünk. Ez 
valóban nagy, de szerintem ennek túl sokan fizetik meg az árát ahhoz, hogy bárki is kívánta volna. Egyébként meg 
pont annyira elég, amennyire ez az iparűzési adóbevétel. A mai közmeghallgatásra több kérés, kérdés nem 
érkezett. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, a mai közmeghallgatást 18.51 órakor bezárom. 
Találkozunk a jövő hét kedden köztéri fogadó órán az Aszódi lakótelepen. Minden jót kívánok! 
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