Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. június 22-én 9.00-kor tartott rendes nyílt üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem
IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Árva Péter, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Jancsó Andrea, Kállay Gáborné,
dr. Mátyás Ferenc, Mezey István, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt, Zombory Miklós képviselők,
Baranyi Krisztina polgármester,
Reiner Roland alpolgármester.
Hivatal részéről:
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző,
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző.
Döme Zsuzsanna, dr. Bartos Barbara, Ádámné dr. Lévai Éva, Berner József, Halmai András, Janitz Gergő, dr.
Sotkó Béla, Somlai János, Szili Adrián, dr. Világos István, Virágostóth Krisztián, Hidasi Gábor, Rácz László,
Romhányi Ildikó, Szilágyi Imre, Csendes Sándor, Nehéz Jenő, Koór Henrietta – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy Ildikó Emese– a 9 Magazin
munkatársa, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, dr. Mechler
András – FESZ Kft. igazgatója, Pataki Mártin – FEV IX Zrt. vezérigazgatója, Polyák Béla – FESZOFE Kft.
igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – FESZGYI vezetője, Kerek András – Ferencvárosi Művelődési Központ
igazgatója, Vinczéné Árvai Klára és Vibling Géza – FESZGYI helyettes vezetői, Vízvári Soma – Magyar Nemzet,
Hadházy Ákos – országgyűlési képviselő, Péter Lajos – külsős bizottsági tag, Szurovecz Illés – 444.hu, Vágvölgyi
B. Andrés, dr. Gőz Gabriella pályázó.
Baranyi Krisztina: Sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó megjelent képviselőit, újságírókat,
Hadházy Ákos képviselő urat. Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 18 fővel
határozatképes, az ülést 9.08 órakor megnyitom. A meghívóhoz képest Jegyző Asszony kérésére a 6. számú
napirend – ”Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati
rendelet megalkotására”- nélkül szavazzunk a napirendről. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti felszólalási
igény?
Torzsa Sándor: Hamarosan közeledik a köztisztviselők napja és egy apró pici ajándékkal készülnénk a
Humánszolgáltatási Irodának. Minden egyes alkalommal a Humánszolgáltatás Irodának a napirendi pontjai a
legutolsók, nekik kell kitartónak lenniük. Javaslom, hogy talán 1 évben egyszer a köztisztviselők napja alkalmával
kezdjük a hatósági ügyekkel, utána díj adományozásokkal, majd a rendőrség véleményezésével, utána a tartós
nappali ellátásról szóló előterjesztéssel, aztán FESZGYI és FIÜK átszervezésére vonatkozó előterjesztéssel,
szociális rendelettel és utána kerüljön sor a média cégre, illetve az szmsz módosítására. Ezt követően a napirendi
pontok változatlanok lennének. Még egyszer elmondom: első napirend az eredeti 32-es, második a 30-as, harmadik
a 31-es, negyedik a 2-es, ötödik a 25-ös, hatodik a 10-es, hetedik a 3-as, nyolcadik az 1-es, és kilencedik az eredeti
9-es. Utána napirend változatlan.
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Baranyi Krisztina: Képviselő Úr meg vagyok lepődve, hiszen Ön mondja mindig, hogy kezdjünk a kellemetlen
ügyekkel és általában úgy szokta felforgatni a napirendet, hogy azok kerüljenek az ülés elejére. Értem, hogy most
kínos vagy szeretné, ha a sajtó nem várná meg majd a média cég napirendjének tárgyalását. Értem azt is, hogy
nyilván meg fogják szavazni a módosítást, a Hivatal nem véletlenül állítja össze ilyen módon a napirendet, ezért
nem támogatom az Ön ez irányú módosítását.
Gyurákovics Andrea: Az előző képviselő-testületi ülésen beszéltünk a jégpályával kapcsolatos tájékoztatóról, amit
megkaptunk. A jegyzőkönyv tanúsága szerint Ön azt mondta, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésen
tudjuk napirendre venni tájékoztatóként ezt a beszámolót. Nem került a napirendi pontok közé. Ennek mi az indoka?
Baranyi Krisztina: Ha jól emlékszem, akkor ez az előző képviselő-testületi ülésen napirenden volt.
Tájékoztatóként, amit Önök megkaptak, azt most szeretné tárgyalni?
Gyurákovics Andrea: Nem volt napirenden, hanem én kértem egy tájékoztatót, ami kiosztásra került
Kabinetvezető Úr által. Viszont nem került napirendre és nem tudtuk tárgyalni. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a
következő képviselő-testületi ülésen napirenden lesz. Az elmúlt ülésen volt a költségvetés módosítása is, és a
tájékoztató megtárgyalása után tudtunk volna dönteni a jégpálya idei évi keretéről.
Baranyi Krisztina: A jégpályának a költségvetéshez kapcsolódó finanszírozási oldalát leszavazták a tájékoztatót
szeretné tárgyalni és utána a következő költségvetés módosításkor visszatérni a pénzügyi részére?
Gyurákovics Andrea: Azt gondolom, hogy most ezt a mai ülésen ne tárgyaljuk, mivel szeptemberben lesz
költségvetés módosítás, akkor azon az ülésen tárgyaljuk majd együtt.
Baranyi Krisztina: Szerintem is akkor lenne értelme együtttárgyalni. Köszönöm a jelzést.
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Szeretném, ha felvennénk a napirendre a ”Tájékoztató a lépcsőházi
kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről” című előterjesztést utolsó
napirendi pontként.
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk Torzsa képviselő úr számomra teljesen követhetetlen napirend módosítási
javaslatáról.
218/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a(z)
- Önkormányzati hatósági ügyek című előterjesztést első napirendi pontként,
- „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása című előterjesztést második napirendi pontként,
- „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása című előterjesztést harmadik napirendi pontként,
- Véleménynyilvánítás a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez című előterjesztést negyedik napirendi
pontként,
- Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának megvalósítására című
előterjesztést ötödik napirendi pontként,
- Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére című
előterjesztést hatodik napirendi pontként,
- pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (II.
forduló) című előterjesztést hetedik napirendi pontként,
- A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondása című előterjesztést nyolcadik napirendi pontként tárgyalja meg.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Deutsch László

Nem szavazott
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Árva Péter
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Baranyi Krisztina
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott

Baranyi Krisztina: Elfogadta a Képviselő-testület a napirend módosítását, így akik a média kft. ügyvezetőjének
visszahívásáról szóló napirendre várnak, azoknak még hosszú órákat várniuk kell. Kérem, szavazzunk Szilágyi
képviselő úr módosító javaslatáról.
219/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 169/2022. sz.
– ”Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről”
című – előterjesztést felveszi a napirendjére és utolsó napirendi pontként tárgyalja meg.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(18 igen, egyhangú)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk az így módosított napirend egészéről.

3

220/2022. (VI.22.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Önkormányzati hatósági ügyek
147/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
167/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök
3./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása
168/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
4./ Véleménynyilvánítás a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
144/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának megvalósítására
166/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére
158/2022., 158/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök
7./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (II.
forduló)
132/3/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondása
156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
népszavazásról szóló 33/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….)
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának
átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022., 137/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
11./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
138/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő
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b.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról
és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
157/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
12./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
139/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő
13./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
14./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok módosítására
142/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
15./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
16./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
148/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
17./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a Fővárosi
Önkormányzat részére
153/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató
18./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
19./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 21. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes
használatba adása a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részére
143/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
20./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház részére
149/2022., 149/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
21./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
22./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2021. évi értékelése, 2022. évi programja
161/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
23./ Parkolóhely- és gépjárműkataszter elkészítése
5

162/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
24./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok és a Sobieski János u. 3-. sz alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció
terv készíttetése
163/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
25./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés megkötésére
164/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
26./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
141/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
27./ 281-es buszra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
165/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
28./ Önkormányzati napelem-fejlesztés
152/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő
29./ Javaslat Energiamenedzsment szolgáltatás tárgyú szerződés megkötésére
171/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
30./ IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozata ellen
150/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
31./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása
146/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
32./ Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt eredményéről
169/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
(17 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Zombory Miklós: A Bakáts tér körül lakom, tehát nem véletlen, hogy a Bakáts tér és környékével kapcsolatban
szólok hozzá. Ősszel 25 éve lesz, hogy önkormányzati képviselő vagyok Ferencvárosban. A Bakáts tér koszos,
másodszor koszos, harmadszor is koszos. Elkezdődött a takarítás, de a szombati-vasárnapi takarítás olyan későn
kezdődik el, hogy akik templomban mennek, azok az éjszaka összehordott koszon keresztül haladnak. 11.00 óra
mire elkezdődik a takarítás. Jó lenne, ha ez 8.00 vagy 9.00 órakor elkezdődne.
Vasárnap délután a házasságkötő terem előtt és a templom bejárata előtt azt láttam, mint egy búcsúba. Amikor a
búcsúnak vége, akkor az ember lát egy koszos környéket. Így nézett ki vasárnap délután a Bakáts tér. Csináltam
fényképet majd átküldöm a FESZOFE Kft. igazgatójának. Egyszerűen kriminális ahogyan kinézett vasárnap
délután a Bakáts tér. Mindig azt mondom, hogy az ország főtere a Kossuth tér, Ferencváros főtere a Bakáts tér.
Kellene adni arra, hogy a Bakáts tér kinézzen valahogyan.
Deutsch László: Mindenki tudja, hogy a demencia boltban vásárolok, ha véletlenül összefüggéstelen leszek, akkor
tulajdonítsák ennek. Felszólalásom két részből áll. Az egyik kérdés Polgármester Asszonyhoz. A képviselői
tiszteletdíjjal beterjesztett és elfogadott indítványom mikor lett kifüggesztve? Kérdezze meg, kérjen mankót
asszonyom, ne nézzen így rám. Előbb-utóbb eléri azt, hogy vizsgálatot kérek, hogy a képviselő-testületi
határozatok teljes számban végre vannak-e hajtva.
A második hozzászólásom Döme Zsuzsához szól. Talán megmagyarázom az örökös kérdését, amit feltesz a
Képviselő-testületnek, hogy miért nem szeretik Döme Zsuzsa alpolgármester asszonyt? Döme Zsuzsa amióta itt
van az Önkormányzat pénzén mecénáskodik. A Kutya Párt nevében építi ki a Kutya Párt rendszerét. Az utóbbi
időben több meglepetés ért vele kapcsolatban. Az utolsó információm, amit kaptam róla az volt, hogy a Kutya Párt
egy 8 millió forintos összegből létrehozott egy alapítványt, ami az ÁSZ vizsgálat ellenőrzésének nem tett eleget.
Ez katasztrófa, hiszen az az alpolgármester asszony, aki 8 millió forinttal nem tud elszámolni, az hogyan számol el
az Önkormányzat által a jogköreire biztosított összeggel? Felkérem Döme Zsuzsát, hogy 30 napon belül írásban
adjon választ, ami ha nem kielégítő egy méltatlansági indítvánnyal fogok előállni.
Kedves Hölgyeim! Önök nem csak a választók bizalmát vesztették már el, hanem a Képviselő-testület bizalmát is.
Ne nevessen asszonyom, mert felrakok egy kérdést a három frakcióvezetőnek. Tegye fel az a frakcióvezető a
kezét, aki a hölgyeket örömmel látja a frakciójában. Ezt a tömeget. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Mezey István: Kérdéssel szeretnék Polgármester Asszonyhoz fordulni. Jó pár nappal ezelőtt Főpolgármester Úr
jelezte, hogy szándékozik lezárni a Rakpartot. Végignéztem az Ön közösségi média felületeit, nem volt egyszerű,
de ezzel kapcsolatban nem találtam semmit. Mi a véleménye erről a főpolgármesteri ötletről, elképzelésről? Mi az,
amit ezzel kapcsolatban a fővárosi testületben képviselni szeretne? A ferencvárosiaknak időszakos, hétvégi
lezárásokkal kapcsolatban már van tapasztalata. Nekem személy szerint a Szabadság hídtól a Csarnok térig eljutni
25 perc volt. Érthető módon a lezárt Rakpart Soroksári úton bejövő forgalma mind megpróbál a Pipa utcán vagy
esetleg a Lónyay utcán menekülni, mert valamerre mennie kell. Ez rendszeres dugulást okoz hétvégente. Az
esetleges Rakpart lezárás ezt állandósítaná. Az itt élő ferencvárosiak érdeke, hogy ez az ötlet ne valósuljon meg.
Még a részleges lezárást sem tudom javasolni, ami egy későbbi ponton valósult meg korábban, amikor a Rakpart
felújítása volt. Mit szeretne ezzel kapcsolatban a fővárosi testületben Polgármester Asszony képviselni? Képviselie a ferencvárosiak érdekét ezzel kapcsolatban?
Baranyi Krisztina: Részletes választ 15 napon belül kap Képviselő Úr. Azt hozzáteszem, hogy talán az előző
hétvége volt az utolsó, amikor lezárták a pesti Rakpartot. Ha jól tudom egész nyáron nem lesz lezárás a budai
rakpart felújítása, illetve a 2-es villamos vágány rekonstrukciója miatt, de írásban válaszolni fogok.
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dr. Mátyás Ferenc: Teljesen másról szerettem volna beszélni, de a tegnap történtek miatt nem tudok szó nélkül
elmenni és napirendre térni emellett. Különösen azért, mert az őrület az jelenleg Ferencváros volt országgyűlési
képviselőjének a tollából származik. Abban az időszakban, amikor „verjük” a 400 forintos eurót, amikor ilyen
magasak az árak, amikor ekkora infláció van, amikor Alaptörvényt módosítunk azért, mert rettegünk az ukrán
helyzettől, hogy maradhasson a kormányzati rendeleti szabályozás. Rendkívüli jogrendben kormányzunk a mai
napig. Ebben az időszakban valakinek van pofája arra égetni az apparátust, hogy némi történelmi vágyódástól
vezérelve a megyét vármegyére, és méltóságos Sára Botond Urat főispánná keresztelje át. Erre égeti a
minisztériumi apparátust, rengeteg pénzbe fog kerülni, a tábláktól kezdve mindent le kell majd cserélni. Önöknél
tényleg megőrültek? Amikor ilyen helyzet van, Önök támogatják azt, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy a 2023.
évi költségvetési törvény megalapozásában Ferencváros volt országgyűlési képviselője ilyen baromságokat
terjesszen elő. Tényleg?
Kállay Gáborné: Mátyás Ferenc képviselőtársammal ellentétben a ferencvárosi polgárok ügyében kértem szót. A
Telepy utca 34. sz. alatti épülethez kapcsolódóan tavaly júniusban került be a költségvetésbe egy 5 millió forintos
összeg a lift tervezésére. Arról van szó, hogy az Üllői út 111., ami társasház és a Telepy utca 34., ami egy
önkormányzati tulajdonú épület közös lift használatát a társasház jogtalanul megszüntette. Ha jól tudom ez ügyben
indult egy peres eljárás. Minden esetre elég szomorú, hogy most került olyan helyzetbe az Önkormányzat, hogy
végre kiírásra kerül a közbeszerzés a lift ügyében és bekerült a költségvetésbe egy 65 millió forintos összeg.
Viszont az Üllői út 111. szám alatti társasház teljesen szabálytalanul elzárta a liftet a Telepy utca 34. szám alatt
lakó polgárok elöl. Ami azt jelenti, hogy az emeleten lakó nagyon sok időskorú embernek, mozgásában korlátozott
embernek gyakorlatilag megszűnt a külvilággal a kapcsolata. Nem tudnak lemenni az emeletről, van olyan 94 éves
ember, aki majdnem kitörte a nyakát, hogy lemenjen venni 1 kg kenyeret. Kérdezem a városvezetést, hogy milyen
sürgős intézkedést kíván foganatosítani annak érdekében, hogy ezt az áldatlan állapotot minél hamarabb
megszüntesse? Akár úgy, hogy az Üllői út 111. szám alatti társasházzal valamilyen megállapodást kössünk, hogy
legalább azoknak az embereknek adjanak egy kulcsot a lifthez, akik tényleg csak ezzel tudnak lemenni. Van olyan
amputált lábú ember a házban, aki valahogyan lejutott a lifttel, most ez teljesen lehetetlenné vált. A közbeszerzés
most került kiírásra. Azt gondolom, hogy itt pár napon belül még nem fog születni megoldás.
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tegnapelőtt nem tárgyalta csak tájékoztatóban
szerepelt a ”Törd a betont” program keretében a Haller utca 80. számú épületnek az átalakításáról egy végleges
koncepció terv, amiről a Képviselő-testület már döntött. Csakhogy ez a koncepció terv nem az a terv, amiről a
Képviselő-testület döntött. A Képviselő-testület egyébként is úgy döntött erről, hogy lesz egy lakossági fórum, ahol
a lakosokat meg fogják kérdezni, hogy mi a véleményük erről. Ezen a lakossági fórumon a lakosok úgy döntöttek,
hogy köszönik szépen a 100 m2-es kutyavizeldéből nem kérnek. Ez a koncepció tervben már nincs benne, de a
lakók nem járultak ahhoz sem hozzá, hogy megszüntessék a parkolóhelyeket, hiszen ezen a területen főleg amióta
az Üllői út túloldalán a VIII. kerületi részen megszűnt a nagy parkoló, azóta nagyon komoly parkolási problémák
vannak itt a környéken. 4-5 parkolóhely elvesztése is súlyos gondot jelent, úgy hogy nem járultak hozzá a lakók
ahhoz, hogy a parkolóhelyek megszűnjenek. Szintén nem járultak ahhoz sem, hogy ülő alkalmatosságok legyenek,
hiszen a Nagyvárad téri hajléktalanok az épület mellett lévő bevásárló központban járnak különböző italokat
vásárolni. Valószínűleg ezeket az ülő alkalmatosságokat fogják használni. Ebben a koncepcióban szerepel is: az
ülőfelület kihelyezése megosztotta a lakosságot, ezért csak 3 db ülőkocka telepítésére tettünk javaslatot. Ezek
esetében kevésbé valószínű a hajléktalanok megjelenése a területen. Ha a lakók nem kérnek ezekből az ülő
alkalmatosságból és nem járulnak hozzá a parkolóhelyek megszüntetéséhez, akkor azt gondolom, hogy ezt a
koncepció tervet még egyszer be kell hozni a Képviselő-testület elé egy megváltozott tartalommal, hogy döntsön a
testület arról, hogy akarja-e ezeket. Fát például nem lehet telepíteni, aminek lenne értelme, hogy árnyékos terület
alakuljon ki, de mivel a lakótelepnek a teljes közműhálózat ezen a területen halad keresztül, ezért fát nem lehet
oda ültetni. Kérem, hogy a következő képviselő-testületi ülésre kerüljön be újra ez a ”Törd a betont” nevezetű nem
akarom minősíteni, hogy micsoda.
Baranyi Krisztina: A Telepy utca 34. sz. alatti lift ügyében volt egy megegyezés a házzal, ami alapján a lift
elkészültéig nem zárják le ezt a bizonyos átjárót. Ettől most valamiért hirtelen elálltak. Természetesen tettünk
sürgős intézkedéseket, ezekről egy teljes körű beszámolót fog kapni írásban Képviselő Asszony.
Reiner Roland: Ritkán kérek napirend előtt szót. Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet és nem tudom,
hogy ki, mennyire szokta követni az ország költségvetését. Benyújtásra került néhány héttel ezelőtt, és pont ma
kezdik el tárgyalni. Sokat írt a sajtó a különböző ágazati külön adókról. Néhány dolgot mondok az
8

önkormányzatokat érintő ügyekről. Méltatlanul kevés szó esik arról, hogy a szolidaritási adó, ami önkormányzati
külön adónak fogható fel, nagyon jelentős mértékben megnő. Ez gyakorlatilag a kerületre nézve legalább 65%-nyi
plusz terhet fog jelenteni. Az idei évre kirótt 1 milliárd 50 millió forint helyett jövő évre várhatóan 1,7 milliárd forint
körüli szolidaritási adót fogunk fizetni, amennyiben ezt a költségvetést ebben a formájában elfogadják. Szokott
ilyenkor olyat mondani a Kormány, hogy amit itt elvesz, azt máshol visszapótolja. Jelenleg ennek semmi nyoma
nincs a költségvetésben. Azok a támogatási formák, amik az Önkormányzatnak jutnak, akár a szociális ellátó
rendszeren keresztül, akár kultúrára, akár a közterületeknek a fenntartására, ezek nem nőnek vagy –
nevetségesnek nevezhető – 1-3 %-os növekedést látunk ezeknél a tételeknél. Azt gondolom, hogy az elszabaduló
energiaárak és a bevallottan több, mint 10%-os infláció mellett nagyon súlyos reálértéken történő
támogatáscsökkentést jelent az Önkormányzatnak. Bízom benne, hogy nem ez a végleges, hiszen látjuk, hogy a
FIDESZ-es városvezetők, megyei jogú városok vezetői esetén különösen nehezményezik, hogy egyeztetés nélkül
ilyen terheket rónak az Önkormányzatra. Bízzunk benne, hogy nem ez a javaslat fog ebben a formában átmenni,
hiszen mondom, ha ez így megy át, akkor az azt jelenti, hogy a költségvetésünk a jövő évben igen nehéz tervezési
folyamaton fog tudni átesni.
Baranyi Krisztina: Ez a helyzet kísértetiesen hasonlít a Covid alatti elvonásoknál többször, több körben megígért
önkormányzati többlettámogatásokra, amik be is következtek, csak nem a mi önkormányzatunknál. FIDESZ-es
önkormányzatok kaptak egyedi támogatásként működésre és fejlesztésekre pluszforrást, amivel tudták pótolni az
elvonásokat. Sajnos most is erre kell számítanunk.
Torzsa Sándor: Nm terveztem eredetileg, hogy hozzászólok, de Kállay Gábornénak a hozzászólása azért hagy
bennem némi kívánni valót maga után. Kállay Gáborné 8 évig volt ennek a körzetnek az önkormányzati képviselője.
A Telepy utca 34. és az Üllői út 111. szám alatti házak lakói pontosan tudják, hogy mit tett 8 év alatt ennek a
problémának a megoldásáért. Semmit. Egyéni képviselőként pontosan tudom azt, hogy milyen erőfeszítést tettünk
meg annak érdekében, hogy a két háznak a problémáját megoldjuk. Azért tudja azt mondani, hogy a lift kiépítésére
elindult a közbeszerzés, mert valakik, ezzel dolgoztak, hogy eljusson idáig, hogy megoldódjon ez a probléma 2 év
alatt. Ön 8 év alatt nem tett semmit, mi 2 év alatt a megoldás széléig vittük ezt az ügyet. Értem azt, hogy Kállay
Gábornét nagyon zavarja az, hogy a Haller utca lakótelepen péppé verték a FIDESZ-t, de tudja, nekünk van víziónk,
van elképzelésünk hogyan fejlődjön ez a környék. Önnek ott konkrétan semmi elképzelése nem volt, azon kívül,
hogy az egész lakótelep egy illegális szemétlerakó volt, és Ön ezt tűrte, hagyta és nem tett ennek érdekében
semmit. Elhiszem, hogy nagyon zavarja Kállay Gábornét az, hogy a tömbrehabilitáció is folytatódik és ki lesz ürítve
a Sobieski János utca 3-5., mert az Ön idejében itt sem történt semmi. Végre fejlődik a Nagyvárad tér és környéke.
Értem, hogy ez Kállay Gábornét zavarja, de szerintem az ott lakók ezt értékelték.
Kállay Gáborné: A 8 év alatt nem volt probléma a lifttel, azért nem történt semmi. A lift működött és liftet használták
a ház lakói. A Haller utcai házaknál történt meg két játszótérnek a teljes felújítása az én időszakomban, ami a mai
napig nagyon szépen működik. Kár, hogy Torzsa képviselő úr ezeket a dolgokat nem látja, de nem véletlen, hiszen
nem is lakik a kerületben, meg gondolom túl sűrűn nem is fordul meg arra felé.
Arról nem beszéltek, hogy a normatív támogatásokban megszűnt az a bizonyos beszámítás rendszere, ami
tulajdonképpen kompenzálta a szolidaritási adót.
Baranyi Krisztina: Zárt ülést rendelek el.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
A 1-3. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, és a 221-225/2022. (VI.22.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
2./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása
167/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
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226/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a
„Pro Sanitate Ferencváros” díjat Intzogluné Gózon Mária és dr. Tallósi Frigyesné dr. Rozbora Teréz részére
adományozza.
Határidő: 2022. július 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
3./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása
168/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
A 227/2022. (VI.22.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben található.
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
228/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben
a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja”-t Ignáczné Faragó Zita és Kéry Ágnes részére adományozza.
Határidő: 2022. július 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(17 igen, egyhangú)
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)
4./ Véleménynyilvánítás a rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
144/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Rendőrkapitány Úr a legutóbbi alkalommal beszámolt a kiváló eredményekről. Most meg tudjuk
erősíteni azt, hogy szeretnék, hogyha továbbra is ő vezetné a kerületet.
Takács Zoltán: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta és természetesen támogatta az előterjesztést.
Szilágyi Zsolt: Nagyon örülök ennek az előterjesztésnek. Mindig is féltem az ötödik évtől, hogy kapunk egy új
rendőrkapitányt, amikor látjuk, hogy milyen munkát végez, és örülök neki, hogy javasolják Rendőrkapitány Urat
újra 5 évre, mert ez a munka, amit elért itt, felbecsülhetetlen Ferencváros és a ferencvárosi lakók érdekeiben.
Köszönjük szépen Rendőrkapitány Úr munkáját és az itt jelenlévő rendőröknek, akik itt szolgálnak. Reméljük, hogy
azokat a helyeket, amik még hiányosak fel fogják tölteni és egyre többen jelentkeznek rendőrnek ide a IX. kerületbe,
hogy még ennél is jobb eredmények születhessenek. Budapesten Ferencváros az első helyen van az összes
kapitányság közül. Köszönjük.
Torzsa Sándor: Kevés olyan előterjesztés van, aminek a megnyitásakor izgulok, hogy mi a tartalma. Nagy kő esett
le a szívemről, hogy itt arról van szó, hogy Ámán Úr folytathatja nálunk a IX. kerületben. Abszolút elégedettek
vagyunk a munkájával, azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a IX. kerületi Rendőrkapitányság az ő
vezetése alatt, és a legjobb szívvel tudjuk támogatni a folytatást.
Gyurákovics Andrea: A frakciónk nevében mi szeretnénk köszönetet mondani Kapitány Úr 5 éves munkájához,
és főleg ahhoz, hogy a legjobb budapesti kerületi rendőrkapitányság lettünk és további jó munkát kívánunk neki az
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elkövetkezendő 5 évre. Reméljük addigra lesz egy jogszabályi változás és még tovább tudjuk itt tartani a kerületben
Kapitány Urat.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 144/2022. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
229/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a
Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság kinevezett vezetőjének, Ámán András r. ezredes
kinevezésének további öt évvel történő meghosszabbításával, és felkéri a polgármestert, hogy erről Budapest
Rendőrfőkapitányát tájékoztassa.
Határidő: 2022. július 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(18 igen, egyhangú)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának
megvalósítására (I.)
166/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok
Jancsó Andrea: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság ülésén tárgyaltuk az előterjesztést.
Összefoglalom, hogy mit tartalmaz. Van egy Szerető Kezek Gondozó Ház, ami jelenleg átmeneti ellátást biztosít
az időskorúak részére. Felállt egy munkacsoport tavaly ősszel, és kidolgozta azt a szakmai programot, ami lehetővé
teszi, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tartós bentlakást nyújtó szolgáltatásra álljon át ez az intézmény. 4
verziót vizsgált meg a szakmai munkacsoport. Az első verziót javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra,
tekintettel arra, hogy szűkös erőforrásokkal rendelkezik az Önkormányzat, és a 12 férőhelyes átmeneti ellátást,
szintén 12 férőhelyes tartós bentlakás szolgáltatás nyújtására, átállásra javasolja. Ahhoz, hogy megvalósulhasson
első lépésben a gondozóház épületében működő idősek klubját szükséges áthelyezni. Az áthelyezéshez
szükséges egy épületrész felújítása, ezt is tartalmazza a határozati javaslat. Az előterjesztés tartalmazza a
felújításnak a főszámait. Az idősek klubja nem a klasszikus alapszolgáltatást fogja nyújtani a terveink szerint ebben
a felújított épületrészben, hanem egy szolgáltatásbővítésre kerül sor, ami azt jelenti, hogy 5 fő részére demens
nappali ellátást nyújtana a továbbiakban.
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Torzsa Sándor: A tegnapi nap során tárgyalta az előterjesztést a bizottság és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolta. Frakcióvezetőként szeretném azt elmondani, illetve megköszönni az előterjesztőnek az előterjesztést.
Nálunk a frakcióban eléggé pozitív fogadtatásra lelt. Az előterjesztés, amit úgy hívnak, hogy etalon. Így kellene
kinéznie szakmailag és minden szempontból egy előterjesztésnek. Kár, hogy egyre ritkább az ilyen színvonalú
előterjesztés. Köszönjük szépen Tanácsnok Asszonynak a munkáját.
Baranyi Krisztina: Most van 12 férőhelyre engedélyeztetett átmeneti bentlakásos intézményünk. Ez azt jelenti,
hogy ezt is tartós átmeneti gondozásra minősítettnénk át és még plusz 12 helyet vagy abból lenne a tartós
bentlakásos? Abból lenne, tehát a most átmeneti bentlakásosból lenne 12 tartós bentlakásos férőhelyű
intézményünk, illetve még plusz 5 férőhely demens ellátásra. Az eddigiekhez képest 5 plusz férőhelyet létesítünk.
Az ehhez szükséges beruházás 140 millió forintba kerülne úgy, hogy abban nincs benne a tetőfelújítás költsége,
ami egy több száz m2-es tető. Ahhoz még minimum 20 millió forint kell az előzetes árajánlat kérések alapján.
Létesítünk 5 plusz demens férőhelyet, illetve a meglévő 12 átmeneti helyett 12 bentlakásos férőhelyet, csak a
beruházás kerülne 160 millió forintba. Az anyag nem tér ki arra, hogy egyébként ennek a működtetés során milyen
költségei lesznek és igazából arra sem tér ki, hogy a remélt bevétel mennyi lehet. Ezek lennének a kérdéseim.
Jancsó Andrea: Tegyük rendbe szakmailag. Van az idősek klubja, ami egy teljesen más szolgáltatási csoportba
tartozik, mint egyébként a gondozóház. A gondozóház 12 férőhelye átmeneti ellátást nyújt jelenleg. Nem is lehetne
se plusz 5 fővel bővíteni, se semmivel, mert jelenleg nincs befogadási lehetőség a Fővárosi Kormányhivatal által
csak azt lehet megcsinálni, hogy a 12 férőhelyes átmeneti ellátást, azt 12 férőhelyes tartós bentlakásos
szolgáltatássá kérjük, hogy minősítsék át. Semmi köze az idősek klubjához, ami egy nappali ellátást nyújtó
intézmény, akit át fogunk költöztetni, különben egyébként semmit nem fogunk tudni csinálni. Az 50 férőhelyes
idősek klubjához kérünk egy 5 fős bővítést, ami kimondottan 5 fő demens időskorúnak a nappali ellátását teszi
lehetővé. Mit jelent ez? Az enyhe demenciában szenvedő idősekről beszélek. Rengetegen vannak, nagyon nehéz
az ellátásuk, tehát a hozzátartozóknak szinte a nap 24 órájában felügyeletet kell biztosítani. Amellett, hogy
munkába kell járniuk, amellett, hogy nyilván van családjuk és azt is el kell látni. Nagy könnyebbséget jelent nekik,
és ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy reggel bemegy a FESZGYI busz, összeszedi az 5 főt, kiteszi őket a
Toronyház utcában. Ott kapnak egész napos programokat, fejlesztést stb. Majd este, amikor lejárt az ellátási
időtartam, akkor a FESZGYI busz behozza őket és átadja a hozzátartozónak. Ezzel a hozzátartozókat egyébként
tehermentesítjük. Ha a FESZGYI szempontjából nézem, akkor pedig szolgáltatásbővítés történik.
Torzsa Sándor: Nem szeretném azt a gondolatot minősíteni, hogy idős, beteg embereknek az ellátása drága vagy
kevés. Szerintem az a helyzet, hogy nincs megoldva. A kerületben nincs demens ellátás. Örülök annak, ha
Polgármester Asszony nyitott és még több pénzt is szeretne erre szánni, és akkor nem 5 főt tudnánk gondozni,
hanem még többet. Abban van egyetértés, hogy a jelenlegi ideiglenes átmeneti ellátást biztosító intézmény nem
jól működik. Ez a kiindulási pont, amiben egyetértünk. Ha jól értettem a bizottság ülésén, akkor a városvezetés
álláspontja, hogy ez már kellőképpen rosszuk működik ahhoz, hogy ne is nyúljunk hozzá. A bizottságnak pedig az
az álláspontja, hogy ez kellőképpen rosszul működik ahhoz, hogy hozzányúljunk. Éppen ezért ahhoz, hogy bármit
tudjunk kezdeni az átmeneti ellátást biztosító otthonnal, ahhoz a kötelező ellátandó feladatot nekünk onnan
telepíteni kell. Ennek a költsége 140 millió forint. Utána visszatérhetünk majd arra a kérdésre, hogy mit kezdjünk
ezzel az intézménnyel, de ameddig a kötelezően ellátandó feladat ott van, addig nem tudunk vele mit csinálni.
Jancsó képviselő asszony által tett javaslat az arról szól, hogy ha már hozzá kell nyúlnunk ehhez az intézményhez,
mert nem jól működik, akkor úgy nyúljunk hozzá, hogy szolgáltatást bővítünk, tehát a demens ellátásba is
egyébként szolgáltatást nyújt az Önkormányzat. Ezzel egy plusz szolgáltatást tudunk biztosítani az idős és rászorult
betegeinknek. Ez egy jó irány, és mindenféleképpen érdemes támogatni. Polgármester Asszonnyal egyetértek,
hogy 5 fő az nagyon kevés, de akkor szeptemberben módosítsuk a költségvetést és duplázzuk meg. Legyen 280
millió forint, amit erre ráköltünk és akkor 10 főnek is tudunk helyet biztosítani. Látom Polgármester Asszonyon,
hogy az 5 főnek sem örül, de attól függetlenül nincs ellátás a kerületben. Abban egyetértünk, hogy a 0-nál az 5, az
több.
Baranyi Krisztina: Van egy kötelező feladat, aminek az elköltöztetés amiatt, hogy egy nem kötelező feladatot,
amit önként vállalunk, mert egy képviselőtársunk nagyon helyesen az 5 fő demens gondozását is szeretné
felvállalni, illetve annak a 12 főnek, aki most átmeneti bentlakásos tartós elhelyezést biztosítana, tehát kötelező
feladat költöztetése miatt, hogy egy nem kötelezőt ellássunk, elköltünk most így alaphangon 160 millió forintot. ahol
5 db férőhely lesz, ami bővülés. Lehet azt belemagyarázni, hogy én nem viselem szívemen a demens ellátást, ez
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nem így van. Csak azt mondom, hogy azért érdemes megvizsgálni a kialakítás költségeit, az igényeket, amiről
nagyon kevés szó esett pontosan számokkal alátámasztva. Azt, hogy ehhez milyen humánerőforrás szükséges,
az infrastrukturális beruházás ne legyen aránytalan. Csak erre szerettem volna felhívni a figyelmüket.
Természetesen, - az Állam által nem az Önkormányzatra rótt, nem kötelező feladatot ellássunk és még 5 plusz
férőhelyet teremtsünk, - ha Önök úgy szavaznak, akkor most elköltünk rá 160 millió forintot, hiszen az anyagban
szereplő felmérés az csak az épületre vonatkozik, amit ha felújítunk a tető ugyanúgy be fog ázni. Tehát a tetőt is
valószínűleg meg kellene csináltatni, ami már 160 millió forint, de akkor átköltöztettünk mindenkit azért, hogy
egyébként a 12 fő ideiglenes bentlakás helyett 12 fő tartós bentlakás legyen. Ezt szerettem volna megvilágítani,
hogy érdemes megvizsgálni az arányosságot.
Takács Zoltán: Teljes mértékben egyetértek Jancsó képviselő asszonnyal és Polgármester Asszonnyal is. Ez nem
az Önkormányzat feladata lenne. Ahogy nem az Önkormányzat feladata lenne a rendőrség támogatása, mert a
Belügyminisztérium alá tartozik, és nem Önkormányzat feladata lenne védett lakások kialakítása. Sok feladat van,
amit nekünk kell elvégezni, mert az Állam nem teszi a dolgát. Nyilvánvaló, hogy van, ami arányaiban viszonylag
kis összegből kivitelezhető. Sajnos ez egy olyan kiadási tétel, amihez nagyobb anyagi forrás szükségeltetik.
Egyetértek abban, hogy ezt nem nekünk kellene csinálni. Nagyon sok dolog van Ferencvárosban, amit nem az
Önkormányzatnak kellene csinálni, de ha mi nem csináljuk, akkor senki nem fogja megcsinálni. Úgy gondolom,
hogy szociálisan érzékenynek lenni nem arról szól, hogy mi, mennyibe kerül. Szeretném ezt a feladatot ellátni, mert
ha mi nem csináljuk, akkor senki sem fogja.
Reiner Roland: Ha jól emlékszem, akkor 2021 szeptemberében döntöttünk arról, hogy ezt a folyamatot
megvizsgáljuk. Akkor az indokolásban szerepelt, hogy 2022 december 31-vel az átmeneti elhelyezés megszűnik,
és emiatt kell dönteni, hogy váltunk-e. Viszont, ha jól tudom menetközben ezt a rendelkezést felfüggesztették.
Ennek most mi a jelenleg hatályos állapota? Mi az a dátum ameddig ezt kitolták vagy van-e valamilyen plusz
információ, hogy meddig kell ezt a döntést meghozni?
Jancsó Andrea: A Covid bekövetkeztével fel kellett függeszteni, de várhatóan vissza fogják vezetni és záros
határidőn belül nekünk ugyanúgy valamit lépnünk kell azzal kapcsolatban, hogy az átmeneti ellátást nyújtó
intézményeknek ez a része meg fog szűnni törvényileg. Csak a Covid helyzet miatt volt az, hogy olyan akut helyzet
állt elő az ellátási rendszerben, ezt felfüggesztették, de várhatóan információim szerint vissza fogják vezetni.
Szerintem érdemesebb előre lépni, mint utána kapkodni megint valamilyen formában.
Nézzük, akkor a számokat. Egy átmeneti ellátást nyújtó intézményben folyamatos a körforgás, nincs a 12 férőhely
folyamatosan feltöltve. Ugyanis az átmeneti ellátás arról szól, hogy egy vagy maximum két évig bent van valaki.
Jellemzően olyanok, akik tartós bentlakásos várólistán vannak. Ezért folyamatosan vagy 8 fő, 4 fő, 6 fő, tehát nem
rentábilis normatíva szempontjából sem a fenntartása. Egy tartós ellátást nyújtó intézménynél a 12 férőhely, az
stabil. Tartósan van bent, amíg az ellátási jogviszony meg nem szűnik. Innentől kezdve stabil bevételre tudunk
szert tenni. Ami az épület felújítást illeti az az, hogy az önkormányzati vagyonról beszélünk. Minden beruházás,
állagmegóvás az Önkormányzat vagyonát gyarapítja. A 140 millió forintos beruházás tulajdonképpen számunkra
jó.
Torzsa Sándor: Kicsit elszomorít, amikor Polgármester Asszonyt hallgatom, mert úgy látom, hogy úgy alakít ki
véleményt ezzel kapcsolatosan, hogy pontosan nincs tisztában az előterjesztés előzményeivel. Ezért jó a
képviselő-testületi beszélgetés, és nem a Facebook posztok, mert akkor ezeket a tévedéseit ki tudjuk egyenesíteni.
Szóval úgy kezdődött el ennek az ügynek az előkészítése, hogy felállt egy szakmai csoport. Az Önkormányzatban
dolgozó szakemberek megvizsgálták ezt a kérdést. Benne volt Tanácsnok Asszony, benne voltam én is, és ennek
mentén alakítottuk ki ezt a szakmai javaslatot. Nem arról van szó, hogy tegnap éjjel összedobta Jancsó Andrea ezt
az előterjesztést, hanem egy hosszas szakmai egyeztetés volt. Felmértük azt, hogy pontosan mit lehet kezdeni
ezzel az intézménnyel. Felmértük azt, hogy mi az optimális erre. Amit érteni kell ebben a dologban, hogy teljesen
mindegy az, hogy ezzel az intézménnyel mit szeretnénk kezdeni. Ha azt szeretnék mondjuk, hogy ebből is Döme
Zsuzsa alpolgármester asszony kulturális intézményt tudjon csinálni, akkor is a kötelező feladatot onnan nekünk el
kell telepíteni. Ha azt szeretnénk, hogy ott egy iskola legyen vagy egy óvoda vagy egy bölcsőde, akkor is a kötelező
feladatot onnan nekünk el kell telepíteni. De mi nem arra tettünk javaslatot, hogy más hasznosítása legyen az
intézménynek, hanem azt mondjuk, hogy ugyanúgy maradjon meg a szociális funkció, egy más típusú szociális
funkciót kapjon az intézmény, de teljesen mindegy, hogy mit akarunk az intézménnyel. Ahhoz, hogy hozzá tudjunk
nyúlni az első lépés az, hogy a kötelező feladatot el kell onnan telepíteni. Erre teszünk javaslatot, hogy a kötelező
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feladatot elköltöztetjük innen és teszünk javaslatot arra is, hogy mit kezdjünk ezzel az intézménnyel. Azt gondolom,
hogy egy olyan intézmény, amelynek a férőhelyeinek a 2/3-a az esetek döntő többségében nincs feltöltve,
gyakorlatilag kihasználatlan, az már kellőképpen problémásan működik ahhoz, hogy ne nézzük tétlenül, hanem
valamit kezdjünk ezzel a dologgal. Eltelt 2 év, nem jött más javaslat erre a történetre. A képviselők a saját kezükbe
vették ennek az intézménynek a sorsát és tettek egy javaslatot. Örültünk volna, ha a városvezetés foglalkozik
ezekkel a problémákkal, de sajnos ezzel a problémával sem sikerült megnyugtató előterjesztéssel szolgálniuk.
Baranyi Krisztina: Többször, több körben elmondtam – természetesen olvastam a vonatkozó anyagot, amit a
munkacsoport összeállított – hogy továbbra is az a véleményem, hogy ilyen módon egy egyébként most sem
kihasznált kötelező ellátást átalakítani egyszerűen aránytalanul sokba kerül. Máshogyan kellene megoldani.
Nyilván ezen nem fogunk nyugvópontra jutni, hiszen az előző képviselő-testületi üléseken, meg bizottsági üléseken
sem jutottunk nyugvópontra. Most elköltünk 160 millió forintot egy jelenleg 12 férőhelyes átmeneti bentlakásos
otthonra, ahol 8 férőhely van betöltve már hosszú-hosszú hónapok óta. Csinálunk egy 12 férőhelyeset, ami
Képviselő Asszony elmondása szerint állandóan be lesz töltve. Egyébként pedig átköltöztetjük az idősek klubját,
ez az első lépés, ez a beruházás, értem, elindul. Csak még egyszer mondom a jövő évi költségvetés összeállítása
az egy kínszenvedés lesz a jelen állapot szerint.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 166/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatairól.
230/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a Szerető Kezek Gondozóház tartós bentlakást, ápolást-gondozást nyújtó intézménnyé alakulását
12 férőhely kapacitással.
2./ jóváhagyja a Szerető Kezek Idősek Klubjának Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. (hrsz: 38236/127) szám
alatti ingatlan dél-nyugati épületrészébe történő áthelyezését, valamint szolgáltatásának 5 fő férőhely kapacitású
demens nappali ellátással bővítését.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ felkéri a Munkacsoportot, készítse elő a Szerető Kezek Gondozóház I.1. pontban meghatározott átalakítására
vonatkozó menetrendet és tegyen javaslatot a további szükséges döntések meghozatalára.
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése
Felelős: Munkacsoport
4./ felkéri a Munkacsoportot, terjessze a képviselő-testület elé a Szerető Kezek Idősek Klubja I.2. pontban foglalt
szolgáltatásbővítésének szakmai programját, valamint tegyen javaslatot a szolgáltatásbővítéshez szükséges
további döntések meghozatalára.
Határidő: a Képviselő-testület novemberi rendes ülése
Felelős: Munkacsoport
5./ felkéri a polgármestert, intézkedjen a Budapest IX. kerület Toronyház u. 11. (hrsz: 38236/127) szám alatti
ingatlan dél-nyugati épületrészének 2. számú melléklet szerinti felújításáról a 4325 számú költségvetési sor terhére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(17 igen, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott

6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának átszervezésére
158/2022., 158/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok, Torzsa Sándor bizottsági elnök
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatja az átszervezést.
Takács Zoltán: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés I. határozati javaslatáról.
231/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 10. § (4b) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a fenntartásában működő
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vonatkozásában 2022. október 1. napjától az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében
meghatározott gazdálkodási (költségvetés tervezése, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának végrehajtása) és ahhoz kapcsolódó feladatok (finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és
a pénzügyi, számviteli rend betartása) működtetési, üzemeltetési, a vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatok ellátására a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelöli ki.
Határidő: 2022. október 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
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Reiner Roland

Tartózkodott

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés II. határozati
javaslatáról.
232/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) és a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási
megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés III. és IV.
határozati javaslatáról.

233/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.) és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
(1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) engedélyezett alkalmazotti létszámát 2022. október 1. napjától, az alábbiakban
határozza meg:
2022. október 1-től engedélyezett alkalmazotti
Intézmény neve
létszám (fő)
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
158
Igazgatósága
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
164
Határidő: 2022. október 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
16

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott

234/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.), valamint a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) vezetőit arra, hogy a gazdasági szervezeti
feladatellátás 2022. október 1. napjával történő változása folytán:
a.) a gazdasági szervezeti feladatellátáshoz kapcsolódó érintett munkakörökben foglalkoztatott
közalkalmazottak vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően tegyék meg a
szükséges munkáltatói intézkedéseket,
b.)

a feladatellátáshoz kapcsolódó átadás-átvételi eljárás (dokumentumok, dologi eszközök stb.)
lebonyolítását legkésőbb a feladatellátás megkezdésének időpontjáig bonyolítsák le.
Határidő: a) pont Jogszabályban meghatározottak szerint
b) pont 2022. október 1.
Felelős: FESZGYI és FIÜK vezetői
(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

Igen
Nem
Tartózkodott

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés I. normatív
határozati javaslatáról.
235/2022. (VI.22.) sz.

Normatív határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: M/509471/2022/1.
Módosító okirat
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019. július 04. napján kiadott, E/509471/2019/2
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/2022. (VI.22.) számú
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2.

telephelye(i):

Telephely megnevezése

Telephely címe

1

Család-és Gyermekjóléti Központ

1091 Budapest, Üllői út 69.

2

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport

1095 Budapest, Gát utca 25.

3

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér

1096 Budapest, Haller utca 50-52.

4

Gyermekek Átmeneti Otthona

1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4.

5

Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

1094 Budapest, Berzenczey utca 26.

Nefelejcs Gondozási Központ és

1092 Budapest, Knézich utca 17.

6

7
8

Borostyán Idősek Klubja
Tavirózsa Gondozási Központ és

1095 Budapest, Mester utca 33-35.

Napsugár Idősek Klubja
Szivárvány Gondozási Központ és

1098 Budapest, Toronyház utca 11.
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Platán Idősek Klubja
9
10

Szerető Kezek Idősek Klubja és

1098 Budapest, Friss utca 5.

Időskorúak Gondozóháza
Árvácska Idősek Klubja

1097 Budapest, Osztag utca 17.

Díjhátralék-kezelési Csoport és

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

11

Családmentori és Áldozatsegítő Csoport és
Tanácsadó Központ

12

Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport

1094 Budapest, Tűzoltó utca 23.

13

Nappali Melegedő

1097 Budapest, Gubacsi út 21.

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakosított
ellátás; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás.
3.

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
-

-

Étkeztetés (Szt. 62. §)
Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
Utcai szociális munka (Szt. 65/E. §)
Nappali ellátás (Szt. 65/F. §)
Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás:
 általános szolgáltatási feladatok (Szt. 64. §, Gyvt. 39-40. §)
 speciális szolgáltatások (Gyvt. 40/A. § (2) a)):
 utcai és lakótelepi szociális munka,
 kapcsolattartási ügyelet,
 kórházi szociális munka,
 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
 jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)
A székhelyen működik
Család– és Gyermekjóléti Alapellátási Egység

1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9.

Jelen módosító okiratot 2022. október 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Határidő: 8 nap

Baranyi Krisztina
polgármester
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés II. normatív
határozati javaslatáról.
236/2022. (VI.22.) sz.

Normatív határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: M/801940/2022/2.

Módosító okirat
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. március 03. napján kiadott, E/801940/2022/1. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2022. (VI.22.) számú határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2.

telephelyei:
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telephely megnevezése

telephely címe

1

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar- 1095 Budapest, Mester utca 19.
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola

3

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1095 Budapest, Gát utca 6.
és EGYMI (iskolai tagozat)

4

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
és EGYMI (autista tagozat)
A. épület

5

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
és EGYMI (óvodai tagozat)
A. épület 2. lépcsőház

6

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 1095 Budapest, Mester utca 67.
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
Általános Iskola

8

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
Kéttannyelvű Általános Iskola

9

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium

10

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
Általános Iskola és Gimnázium

11

Ferencvárosi
Gimnázium

12

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
Iskola és Gimnázium

13

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 1098 Budapest, Napfény utca 3.
Iskola és Gimnázium

14

Jégcsarnok

15

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora

Sport

Általános

Iskola

1092 Budapest, Bakáts tér 12.

1096 Budapest, Vendel utca 1.

és 1096 Budapest, Telepy utca 17.

1098 Budapest, Toronyház utca 21.
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16

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
Tábora

17

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

18

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

19

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester utca 9.

20

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom utca 15.

21

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő utca 10.

22

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

23

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel utca 10.

24

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.

25

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény utca 4.

26

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok utca 9.

27

Ferencvárosi
Intézményei

28

Dési Huber István Művelődési Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.

29

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday utca 18.

30

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház

1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.

31

József Attila Emlékhely

1095 Budapest, Gát utca 3.

32

KultúrOsztag

1097 Budapest, Osztag u. 15. fszt. 375.

33

Művészeti inkubátorház

1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.

34

Bakáts Bunker

1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I.

35

Pinceszínház

1093 Budapest, Török Pál utca 3.

Művelődési

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
B. épület

1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
A. épület 3. lépcsőház, B. épület

Központ

és

1096 Budapest, Haller utca 27.
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36

Ferencvárosi Munkásszállás

37

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú
1092 Budapest, Köztelek utca 8.
Művészeti Iskola

38

Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde

1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4.

39

Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde

1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.

40

Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde

1098 Budapest, Dési Huber utca 9.

41

Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.

42

Aprók Háza IX/4. sz. Bölcsőde

1092 Budapest, Ráday utca 46.

43

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység

1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.

44

Család-és Gyermekjóléti Központ

1091 Budapest, Üllői út 69.

45

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport

1095 Budapest, Gát utca 25.

46

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér

1096 Budapest, Haller utca 50-52.

47

Gyermekek Átmeneti Otthona

1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4.

48

Írisz Klub
Intézménye

49

50

51

52

Szenvedélybetegek

Nefelejcs Gondozási Központ és

1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)

Nappali 1094 Budapest, Berzenczey utca 26.

1092 Budapest, Knézich utca 17.

Borostyán Idősek Klubja
Tavirózsa Gondozási Központ és

1095 Budapest, Mester utca 33-35.

Napsugár Idősek Klubja
Szivárvány Gondozási Központ és

1098 Budapest, Toronyház utca 11.

Platán Idősek Klubja
Szerető Kezek Idősek Klubja és

1098 Budapest, Friss utca 5.

Időskorúak Gondozóháza

53

Árvácska Idősek Klubja

1097 Budapest, Osztag utca 17.

54

Díjhátralék-kezelési Csoport és

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

23

Családmentori és Áldozatsegítő Csoport és
Tanácsadó Központ
55

Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport

1094 Budapest, Tűzoltó utca 23.

56

Nappali Melegedő

1097 Budapest, Gubacsi út 21.

2.
4.1.

Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv közfeladata:

Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel,
üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján alapított óvodák, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdése alapján létrehozott
közművelődési intézmény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 43. §-a alapján létrehozott gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézmény (bölcsőde), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-a alapján
létrehozott szociális és gyermekjóléti intézmény tekintetében, munkamegosztási megállapodás alapján.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése szerint
ellátja a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanokban lévő főző- és tálalókonyhák
üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatokat.
Ellátja továbbá egyrészt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő, a
kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piac, a vásárokról, piacokról,
és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési feladatait, másrészt a nem
üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti
gyermek- és ifjúsági tábor, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
mellékletének 8.6. f) pontjában meghatározott munkásszállás üzemeltetési feladatait.
Feladata továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti
ingatlanhasznosítás a fenntartó által meghatározott ingatlanok tekintetében.
3.
4.3.

Az alapító okirat 4.3. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési intézmény alaptevékenysége:
a) A fenntartó által a működtetési körébe rendelt költségvetési intézmények, valamint az alábbi táblázatban
meghatározott, az intézmények telephelyei vonatkozásában tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok ellátása a meghatározott intézményekkel kötött munkamegosztási
megállapodásban meghatározott tevékenységek ellátásával:
Költségvetési intézmény, feladatellátási hely megnevezése

Címe
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1

2

3

4

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
(játszóudvar)

1096 Budapest,

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
(KRESZ pálya)

1094 Budapest,

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
(játszóudvar)

1094 Budapest,

Kicsi Bocs Óvoda (játszóudvar)

1092 Budapest,

Thaly Kálmán utca 36.

Viola utca 27-29.

Viola utca 31-33.

Erkel utca 12.
5

Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei

1095 Budapest,
Mester utca 5.

Mester Galéria és Közösségi Tér
6

Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei

1094 Budapest,
Liliom utca 8. fsz. I/TB3.

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
- Raktár
7.

Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága - Pince

1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. A. épület pince I.
ajtó

Jelen módosító okiratot 2022. október 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 8 nap
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Reiner Roland
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc

Baranyi Krisztina
polgármester

(16 igen, 1 nem)

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 158/2022. számú előterjesztés V. határozati
javaslatáról.
237/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert a 158/2022. számú előterjesztés szerinti I. és II. számú normatív határozati javaslatban szereplő
módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott

7./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
(II. forduló)
132/3/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatta a rendelet megalkotását.
Szeretném megköszönni a Humánszolgáltatási Irodának az elvégzett munkát, szerintem egy nagy adósságot
törlesztünk most ezzel a rendeletmódosítással. A rendeletalkotásnak az első fordulójában szeretném megköszönni
a bizottságban résztvevő minden pártnak és szakértőnek a véleményét. A FIDESZ által megfogalmazott javaslatok
is befogadtuk. Azt gondolom, hogy egy kifejezetten egy konstruktív és jó rendelet sikerül megalkotni.
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Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság támogatta.
Reiner Roland: Először szavazunk az első fordulóban elfogadott rendelet-tervezethez képest kiküldött módosító
javaslatokról, amit tartalmaz az előterjesztés. Kérem, szavazzunk.
238/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 132/3/2022.
sz. előterjesztésben szereplő, és a kifüggesztett rendelet-tervezetben beépülő módosításokat a rendelet részének
tekinti.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
(17 igen, egyhangú)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 132/3/2022. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú
szavazás mellett megalkotja 15/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

8./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondása
156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Kérdezem Hagymási Zoltánt, hogy igényli-e, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg az előterjesztést?
Hagymási Zoltán: Nem.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): A Képviselő-testület legfontosabb napirendi pontjához érkeztünk. Azt gondolom,
hogy komoly és felelősségteljes szakmai vitát kellene lefolytatni. Tennék egy ügyrendi javaslatot, hogy egy speciális
ügyrenddel tárgyaljuk a napirendi pontot, mert elég sok módosító javaslat érkezett hozzá. Mindegyik egy-egy irány,
melyek igyekeznek rendezni a Média cégnél kialakult helyzetet. Javaslom, hogy a napirend keretén belül először
hallgassuk meg a két felet, tehát Hagymási Zoltánt és Vágvölgyi B. Andrást. Hallgassuk meg azokat a folyamatokat,
melyek ezt a helyzetet előidézték. Utána az előterjesztésről külön, illetve minden egyes módosító javaslatról szintén
külön beszéljünk. A napirend keretében ne legyen a képviselőknek hozzászólásai maximuma, hiszen eléggé
tartalmas anyagról beszélünk. Ahogyan a költségvetésnél szokott lenni 3 hozzászólás után még 1 perces
hozzászólásokra biztosítsunk lehetőséget a képviselőknek, hogy mélységében és tartalmában legyen
lehetőségünk megvitatni ezt az előterjesztést.
Baloghné dr. Nagy Edit: Az SZMSZ módosítását ügyrendi javaslatként befogadni, nem tudom. A Képviselőtestület működésére vonatkozón a szabályokat a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában fektette le. Ez most
egy ügyrendi javaslattal nem tudja módosítani.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Megdöbbentem Jegyző Asszony válaszán, mert ügyrendi módosító javaslatként
például amikor a Pinceszínház igazgatójáról döntöttünk, akkor Polgármester Asszony egy SZMSZ-től eltérő
szavazási rendet javasolt ügyrendi javaslatként, akkor az, teljesen rendben volt. Nem SZMSZ módosításra tettem
javaslatot, hanem arra, hogy ezt a napirendi pontot az ügyrendtől eltérően tárgyaljuk olyan módon, ahogyan
elmondtam. Erre szerintem van lehetőség. Ha a Pinceszínház esetében volt lehetőség, akkor szeretném, ha
megindokolnák, hogy ott miért volt erre lehetőség, itt meg miért nincs ilyenre lehetőség, hogy a képviselők
szabadon kifejthessék a véleményüket, álláspontjukat, kérdezhessenek, amikor elég fajsúlyos napirendről van szó.
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról, hogy a szokásos 3x3 perc után legfeljebb 1 percben
még hozzá lehessen szólni. Ha ezt megszavazzuk, akkor ne az legyen, mint a költségvetésnél, ahol az alap 3
percet mindenki 5 percnek veszi, és ahhoz tesszük még hozzá az 1 perceket. Kérem, szavazzunk a javaslatról.
239/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ”A Ferencvárosi
Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása” című
napirend tárgyalásakor 3x3 perc hozzászólás után, legfeljebb további 1 perc hozzászólási lehetőséget biztosít a
képviselők számára.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
A szavazásban 18 képviselő vett részt:
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Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Mezey István
Baranyi Krisztina
Kállay Gáborné
Reiner Roland
Sajó Ákos
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott

Baranyi Krisztina: Elsősorban a beérkezett képviselői módosító indítványokkal kapcsolatban szeretnék
kérdéseket feltenni, illetve Jegyző Asszonytól kérdezni. Számomra több módosító javaslat jogilag is aggályos.
Szeretnék pontosító kérdéseket feltenni. Például azzal kapcsolatban, hogy felmerült a főszerkesztő jövőbeni
pozíciója. A képviselők már mindent ajánlottak neki a városmarketing igazgatástól most éppen a szakmai
intendánsi pozícióig. Ez például mit jelent? Ez egy két főt foglalkoztató cég, ahol a két fős cégstruktúrának az
átalakítása után kinevezzük Vágvölgyi B. Andrást szakmai intendáns pozícióba. Ez ugyanaz, mint a főszerkesztő?
A főszerkesztői pozíciót elveszíti vagy e mellé? Egyáltalán definíció szerint mit fog csinálni a szakmai intendáns?
A másik kérdésem Torzsa képviselő úr módosító indítványához kapcsolódik, ahol felkéri a céget az új főszerkesztői
pályázat kiírására, majd ennek a pályázatnak a teljes leiratát beteszi az előterjesztésbe és után az is benne van,
hogy a Képviselő-testület dönt majd, az új főszerkesztői pályázat elbírálását a Képviselő-testület fogja végezni. Azt
gondolom, hogy ilyen utasítást a cégvezetőnek egy alapító okirat módosítás nélkül nem lehet adni. Ez a határozati
javaslat szerintem jogilag aggályos. Csóti Zsombor képviselőtársam módosítójában szerepel, hogy kínáljuk
eladásra Vágvölgyi B. Andrásnak 100 forintért az újság kiadói jogait, majd Ferencváros Önkormányzata 1000
példányt vásároljon meg Vágvölgyi B. András által kiadott 9 Magazinból. Ez a határozati javaslat konkrétan az
újság megszűnését jelenti, illetve kikerülését az Önkormányzattól. Erre is szeretnék kérni egy magyarázatot,
pontosítást, ha lehet. Takács Zoltán képviselőtársam a terjesztési pontok ügyében tett javaslatot. Alapvetően ez
cégbeli szervezési kérdés, amit jó esetben az ügyvezető dönt el, hogy a cég működése, beleértve a terjesztés
hatékony, jó működését is, az milyen keretek között, milyen eszközökkel kívánja elérni. Ez a cégvezetőnek szokott
a dolga lenni, nem a Képviselő-testület határozza meg. Természetesen erről is lehet döntést hozni, aztán a
cégvezető majd végrehajtja. Viszont azt kérem, hogy ennél egy kicsit, ha lehet, bővebb és kimerítőbb legyen.
Például mikortól álljon át erre a rendszerre, mennyi gyűjtőpont legyen, egyáltalán ne maradjon postai vagy más
típusú terjesztés, csak gyűjtőpontok legyenek vagy egy ideig más is. Erről valamennyire cizelláltabban vagy
részletesebben kellene döntést hozni, ha már ezt nem hagyjuk meg a cégvezető hatáskörében. Akinek
természetesen mindenféle módon lehet tanácsokat is adni, ez nem hiszem, hogy a Képviselő-testület hatásköre.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Az ügyrendi javaslatomnak volt más módosító javaslata is. Azzal kezdtem, hogy
először hallgassuk meg a cégvezetőt, utána hallgassuk meg Vágvölgyi B. András urat, utána beszéljünk az eredeti
előterjesztésről, és utána a módosító javaslatokról. Ez része volt az ügyrendi javaslatomnak.
Reiner Roland: Ebből annyit tudok elfogadni, hogy akkor hallgassuk meg a két érintettet. Azt, hogy egy napirenden
belül ilyen típusú felosztást tegyünk, ezt nem tudom értelmezni. Nem tudok valakinek szólni, hogy ezt a részt
később mondja el. Többször volt már olyan napirendünk, amikor több dolgot tárgyaltunk. Ezt a képviselők belátásra
és párbeszéd készségére bízom, hogy szeretnének egymással beszélgetni vagy szeretnének egymás mellett
elbeszélni. Értjük a szándékot.
Deutsch László (ÜGYREND): Remélem, hogy a Képviselő-testület tagjainak feltűnt, hogy írtam egy karcolatot a
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9 Magazin alapításával kapcsolatban. Nem tudom, hogy mindenkinek volt-e ideje elolvasni. Tudniillik én alapjába
akarom megfogni a történetet, mert a 9 Magazin megalapítása úgy törvénytelen, ahogyan van. Szeretném, ha a
képviselőtársaim ezt elolvasnák, ha nem tudták elolvasni, akkor kérek 5 perc olvasási szünetet.
Árva Péter (ÜGYREND): Arról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy nekem jelenleg nincs olyan
előterjesztés, módosító, amit meg tudnék szavazni. Remélem, hogy ez a vitában ki fog tisztulni, ha nem, akkor egy
rövid kétsoros módosítóval készültem én is, csak hogy könnyebb legyen a helyzet.
Reiner Roland: Most hallgassuk meg a feleket. Először Hagymási Zoltánt kérjük, hogy pár szóban foglalja össze,
hogy a kialakult helyzet hogyan állt elő. Formálisan szavazzunk arról, hogy szót ad a Képviselő-testület Hagymási
Zoltánnak. Kérem, szavazzunk.
240/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hagymási
Zoltánnak, a Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hozzászólási lehetőséget biztosít.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(15 igen, egyhangú)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Zoltán
Zombory Miklós
Jancsó Andrea
Takács Máriusz
Torzsa Sándor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

Hagymási Zoltán: Gyakorlatilag a Képviselő-testület, mint a cég tulajdonosa úgy tudom, hogy minden információt
megkapott a menesztéssel kapcsolatban. Ez ügyben én nagyon többet nem szeretnék mondani vagy nyilatkozni.
A fő ok az volt, hogy a Főszerkesztő Úr a munkaszerződését megszegte azzal, hogy nem járt be vagy nagyon
ritkán járt be dolgozni a cégbe. A kirúgás oka ehhez köthető és én ezért menesztettem őt. Mi egy kis cég vagyunk,
tehát pár alkalmazottal többnyire alvállalkozókat foglalkoztatunk. Azt nem tehetjük meg, hogy az a pár
alkalmazottunk havonta egyszer-kétszer jelenjen meg a cég telephelyén vagy, hogy dolgozzon, ezért
kényszerültem én erre a döntésre.
Torzsa Sándor: Azt gondolom, hogy ennek a problémának csak a végét tárta elénk a jelenlegi ügyvezető Igazgató
Úr. Megalakult a média cég, Ön meg lett választva. Abban segítsen nekem, hogy Ön hogyan lett kiválasztva?
Hogyan lett ennek a cégnek a vezetője? Hogyan került ennek a cégnek az élésre? Amikor megalakult a cég, akkor
milyen problémát érzékelt az első egy hónapban? Ez kiknek jelezte? Hogyan foglalkoztak ezekkel a problémákkal?
Hagymási Zoltán: A cég megalapítása 2020 őszéhez köthető, akkor már képviselő-testületi ülésen többször
napirendi ponton volt, hogy megalakuljon ez a média cég, akkor Önök leszavazták. Majd a pandémia ideje alatt
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Polgármester Asszony minden megfelelő jogkörrel létrehozta ezt a céget. Gyakorlatilag a pandémia alatt lett
létrehozva. A legnagyobb probléma az indulásánál az volt a cégben, hogy volt egy költségvetése a cégnek és előtte
külön a televízió a Ferencvárosi Művelődési Központnál, az újság pedig az Önkormányzatnál székelt, működtette.
Ahogyan létrejött a média cég, akkor jött egy gazdasági nehézség, ez pedig az ÁFA köre. Gyakorlatilag az előző
rendszerben minimális vagy szinte semmi ÁFA kötelezettsége volt akkor a működő médiumoknak. A média cég
ugyanazt az összeget kapta meg, mint az előző években csak pluszban bekerült egy ÁFA fizetési kötelezettség.
Emiatt elég nagy problémával indult a cég, amit többször beszéltünk a városvezetéssel, a képviselő-testületi
üléseken is erről a problémáról. Megoldás erre nem nagyon született.
Baranyi Krisztina: Ügyvezető Úr volt Önnek arról tudomása, hogy Vágvölgyi B. András hogyan, milyen módon,
milyen elvek és szándékok alapján lett főszerkesztője a 9 Magazinnak?
Hagymási Zoltán: Nyilván tudom, hogy volt egy választás, ahol őt megválasztották.
Baranyi Krisztina: Választás, ahol megválasztották?
Hagymási Zoltán: Egy szavazás, egy bizottság, aki őt megválasztotta.
Baranyi Krisztina: Ez milyen bizottság volt?
Hagymási Zoltán: Ezt nem tudom, ezt Önök tudják, akkor a média cég még nem létezett.
Baranyi Krisztina: Értem. Tehát azzal pontosan tisztában volt, hogy ez egy pályázaton dőlt el ennek a pozíciónak
a sorsa, ahol 21 újságíró indult és egy kizárólag szakmai szervezetekből álló grémium Majtényi László vezetésével
bírálta el ezeket a pályázatokat és választotta ki győztesnek a főszerkesztőt. Akkor Ön erről tudott?
Hagymási Zoltán: Igen, de az még egy másik újság volt. A Ferencváros Újság élére lett megválasztva és a média
cégnek pedig semmi köze, tehát nem volt jogutódja a Ferencváros Újság a 9 Magazinnak.
Baranyi Krisztina: Igen, ezt sokszor hallottuk a jelenlévő FIDESZ-es és civil képviselőtől is, hogy nem jogutódja a
9 Magazin a Ferencváros Újságnak, ezt tudjuk, de ettől függetlenül maga az elv, az hogy mi hogyan szándékoztunk
a helyi sajtó élére főszerkesztőt választani az tudott volt szerintem Ön előtt, és hogy ha nem kizárólag jogilag
nézzük ezt, akkor Ön tisztában volt azzal, hogy mit gondolunk az így kiválasztott főszerkesztő státuszáról.
Hagymási Zoltán: Továbbra is azt tudom mondani, hogy nem volt jogutódja.
Baranyi Krisztina: Ezt tudja mondani, hogy nem volt jogutódja, értem. Kérem, hogy mondja el nekem, hogyan és
milyen módon hozta az én tudomásomra azt, hogy kirúgta a főszerkesztőt az újság éléről.
Hagymási Zoltán: A kirúgás előtt telefonon beszéltünk.
Baranyi Krisztina: Tessék?
Hagymási Zoltán: A kirúgás előtt telefonon beszéltünk.
Baranyi Krisztina: Előtte?
Hagymási Zoltán: Igen.
Baranyi Krisztina: Ön ezt állítja, hogy a kirúgás előtt beszéltünk?
Hagymási Zoltán: Abszolút, igen.
Baranyi Krisztina: Jó, akkor a híváslistámat elő fogom készíteni.
Hagymási Zoltán: Nyugodtan.
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Baranyi Krisztina: Ön felhívott engem, közölte velem, hogy kirúgta a főszerkesztőt, beszéljünk, és mondtam, hogy
nem alkalmas, és mondta, hogy beszéljünk, mert fontos, mert Ön kirúgta a főszerkesztőt. Még meg is kérdeztem,
hogy ez biztos? Ezen nem lehet változtatni? Ön legalább ötször elismételte, hogy ez teljesen biztos, és ezt nem
lehet megváltoztatni. Még egy üzenetet is küldtem, az is megvan ám, hogy nem gondolta-e meg magát Ügyvezető
Úr?
Hagymási Zoltán: Az üzenetet Ön két-három nappal később küldte, azt tegyük hozzá.
Baranyi Krisztina: Így van.
Hagymási Zoltán: Addigra már valóban megtörtént a kirúgás.
Baranyi Krisztina: Én a kirúgásról a mi beszélgetésünk után kaptam tájékoztatást mégpedig, ha jól emlékszem,
akkor a Felügyelő Bizottság valamelyik tagjától. Fel fogom tenni a kérdéseimet egyesével. Bár most már igaz
választ nem várok rá, de akkor válaszoljon, kérem arra, hogy tisztában volt-e azzal, hogy mit gondolunk mi a
Ferencváros Újság főszerkesztőjének a státuszáról, arról hogy ezt a főszerkesztőt hogyan lehet és hogyan kell
kiválasztani és arról, hogy egyébként az ügyvezető tájékoztatás nélkül arra való hivatkozással, hogy 3 napig – mert
az 5 napból 2 hétvége volt – nem ment be a munkahelyére. Előzetes figyelmeztetés nélkül, a városvezetés
tájékoztatása nélkül távolítja el az újság főszerkesztőjét.
Reiner Roland: Térjünk vissza az SZMSZ-nek legalább ahhoz a részéhez, hogy vannak hozzászólások, amik
legfeljebb 3 percesek és kérem, hogy mérjük az időt. Amikor letelik a 3 perc, akkor a válaszra meg fogom adni a
lehetőséget minden esetben.
Deutsch László (ÜGYREND): Kedves Asszonyom! Említette a FIDESZ-eseket nekem ezzel már kezd tele lenni
a hátizsákom. Esetleg a férjéről beszél?
Reiner Roland: Ennek a napirendhez nem volt köze, ez nem ügyrendi javaslat.
Deutsch László (ÜGYREND): Ez ügyrendi javaslat, ügyrendi kérdés, mert unalmas, amit a Polgármester Asszony
művel. Saját magával foglalkozzon asszonyom. Én nem vagyok FIDESZ-es, de már unom, hogy a jelenlévők egy
részét állandóan bántja.
Hagymási Zoltán: Az 5 napból tudomásom szerint egyik sem volt hétvége. A média cég szerződése szerint a
döntésről 15 napon belül kell tájékoztatnom a Képviselő-testületet vagy az Önkormányzatot. Ez azonnal meg is
történt.
Torzsa Sándor: Úgy látom, hogy a Képviselő-testület a problémát akarja megoldani, Polgármester Asszony meg
a hangulatkeltésben érdekelt. Elég komoly probléma állt elő ennél a cégnél. Azt gondolom, hogy most kellene
annak a pillantnak lenni, amikor felelősségteljes munkát végez Polgármester Asszony és nem a kommunikációs
paneleit puffogtatja, mert ez nem fogja a helyzetet segíteni. Ha jól értem, akkor másfél évig nem sikerült megoldani
egy olyan problémát, ami komoly lyukat ütött a cégnek a költségvetésébe hiába jelezte ezt Ön felé Hagymási
ügyvezető igazgató úr, és hiába jelezte Ön felé, illetve a Képviselő-testület felé többször is Vágvölgyi B. András,
illetve a szerkesztőségnek a különböző tagjai, ezt rögzítsük. Kialakult egy probléma, Önök létrehoztak egy céget
mindenféle hatástanulmány, mindenféle felmérés nélkül. Úgy, hogy azt sem tudták, hogy pontosan hogyan fog ez
a cég működni, milyen jogszabályok lesznek rá. Ez már automatikusan konfliktust generált Vágvölgyi B. András és
Hagymási Zoltán között. Azt láthatja, hogy a képviselők eléggé tájékozottak és igyekeznek egyébként minden
részlet után menni. Hargitai Miklós levelét – aki a bíráló bizottságnak volt az egyik tagja – megkaptam. Ön
választotta ki egyszemélyben végül is a befutó győztest, hiszen ez a bíráló bizottság 5 főt állított fel. Tehát Vágvölgyi
B. András lehet, hogy ennek a bíráló bizottságnak az első helyén volt, de ők nem rangsoroltak, hanem egy 5 fős
névsort állítottak fel. Ezt a tájékoztatást kaptam Hargitai Úrtól. Egyszemélyben nevezte ki Vágvölgyi B. Andrást.
Rosszul tudja Hagymási Úr, nem volt erről semmiféle választás. Polgármester Asszonynak az egyszemélyi
kinevezése volt Vágvölgyi B. Úr, mint ahogyan Ön is. Engem az érdekelne Polgármester Asszony, hogy amikor
Vágvölgyi B. Andrást kinevezte, akkor lenyilatkozta az összes médiában, hogy Vágvölgyi B. András lesz a média
32

cégnek a vezetője. Miért nem Vágvölgyi B. Andrást nevezte ki egyszemélyben a média cég vezetőjének? Miért
Hagymási Zoltán lett? Ezt nem értem, mert lenyilatkozta a Klub Rádióban, lenyilatkozta az Indexnek, lenyilatkozta
mindenhol. Hogyan került Hagymási Zoltán ennek a cégnek az élére? Miért nevezte ki Hagymási Zoltánt
egyszemélyben ennek a cégnek az élére? Legyen kedves erre választ adni, mert úgy tájékoztatta a közvéleményt,
úgy tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Vágvölgyi B. András lesz a média cégnek a vezetője és nem ő lett.
Miért? Legyen kedves ezt elmondani.
Mezey István: Furcsa ez a viszonyrendszer. Polgármester Asszony a FIDESZ Frakciónak tulajdonítja az itt
kialakult konfliktust. Szeretném tisztázni, hogy a ferencvárosi Polgári Frakció soha nem támogatta a média cég
létrehozását, ennek megfelelően az ügyvezetők, illetve a lapigazgató kinevezését sem. Az egész problémát a
FIDESZ-re fogni az lehet, hogy egyfajta egységet teremt a túloldalon, de valójában nagyon távol áll a valóságtól.
Furcsa nekem az a viszonyrendszer is, hogy a média cég vezetőjét most tulajdonképpen a munkáltatói jogainak a
gyakorlásában Polgármester Asszony számon kéri. Ez meglehetősen furcsa, bármelyik önkormányzati cég
vezetőjének vannak munkáltatási jogai és az ezzel kapcsolatos döntéseit általában nem szokta sem a ferencvárosi
Képviselő-testület, sem a polgármester külön értékelni vagy minősíteni. Ez esetben itt most ez történik, és ne
haragudjon Polgármester Asszony, de most az egyszer végre tisztázzuk. Az Ön újságíró ismerősei, barátai, akiket
Ön összehív, és ők választanak egy úgymond független, meg politikától független főszerkesztőt, ugyan már
hagyjuk ezt. Ezt még az Ön szavazói sem hiszik el, hogy ez az újságíró, ez a sajtótermék, ami létrejött, ez
politikailag független. Emlékezzenek csak vissza az előválasztásról röpke 8 oldalon emlékezett meg ez az újság.
Nagyon nehéz azt mondani, hogy az előválasztás folyamata, vagy az előválasztásnak nevezett bohózat folyamata,
az egy politikailag független helyzet volt. Nagyon kérem ezt a független szót, ezt hagyjuk már, ez az újság leginkább
Ferencvárostól volt független. Tartalmában a legtöbb cikknek semmiféle ferencvárosi vonatkozása nem volt. Azt
gondolom, hogy mi tartalmilag többször értékeltük azt, hogy mi folyik ennél az újságnál. Számomra furcsa és
láthatóan Polgármester Asszony rendkívül motivált abban, hogy valahogy Vágvölgyi B. Andrást Ferencvárosban
tartsa. Ha a ferencvárosiak érdekét nézzük ennek a sajtóterméknek miután ferencvárosi relevanciája semmi nincs,
ezért nem nagyon valószínű, hogy a ferencvárosiak érdeke, hogy ő itt maradjon. Az ebben lévő döntését én
Igazgató Úrnak egyébként nem szeretném semmilyen módon minősíteni, hiszen ő a munkáltatói jogokra való
hivatkozással és megalapozottan mondta fel, nem politikai szempontok alapján Vágvölgyi B. András szerződését.
De hogyha Önök ezt szeretnék mindenki felé mondani, hát tegyék. A valóság attól, hogy sokszor az ellenkezőjét
mondják nem fog megváltozni.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, amikor többesszám első személyben beszél, hogy tartalmilag sokszor értékeltük
az újságot, mondta ezt. Én is, meg mi is tartalmilag nagyon sokszor értékeltük az Origót is, a 888.hu-t is, a Pesti
Srácokat is, a Pesti TV-ét és sok-sok sajtóterméket. Különösen vicces, amikor egy FIDESZ-es beszél egy független
lapnak a tartalmi értékeléséről. Ami az érdemi részét illeti a mondanivalójának, én ezt a döntését az ügyvezetőnek,
aki az előbb a szemembe hazudott, nem tudom egyáltalán munkáltatói jogok gyakorlásaként értékelni. El is
mondom, hogy miért nem tudom munkáltatói jogok gyakorlásaként értékelni. Az ügyvezető a Felügyelő Bizottság
ülésén is elmondta, hogy ő tart attól, hogy Vágvölgyi B. András ebben az ügyben pert indít és, hogy azt meg is
fogja nyerni. Ezt ő maga mondta el, tehát számított arra, hogy ez jogilag is aggályos döntés és ebben per fog
indulni, amit a média cég elveszíthet. A média cég vezetője elmondta nekem személyesen, hogy már alig várta,
hogy valahogy összejöjjön az a 3 nap – ugye emlékszel Hagymási Zoli – amikor is azt tudja mondani erre az
ürügyre való hivatkozással, hogy kirúgja a főszerkesztőt, mert jogilag csak ez alapján tehette meg. Megint lehet
engem cáfolni, én ezt most itt állítom, hogy ez hangzott el a kettőnk beszélgetésében. Ön is bólogat. Ha valaki azt
mondja, hogy pénzügyi problémák vannak a cégnél vagy voltak, ahogyan Ön is jelezte, akkor a tartalomért felelős
főszerkesztőt kell kirúgni? Nem esetleg a cégvezetővel vannak problémák? A pénzügyi problémákat számtalanszor
átbeszéltük a Hivatalon belül a megfelelő irodák vezetőivel és kiderült, hogy az a bizonyos ÁFA probléma, az
messze nem olyan jelentőségű, hogy veszélyeztetné a cég működését, ezért a cég erre nem is kért többletforrást.
Kért viszont a papír áremelkedésre, kért egy minimális béremelésre, amit Önök nem szavaztak meg. Ha Ön úgy
látja, hogy az anyagi problémák miatt mérgesedett el ez a helyzet az ügyvezető és a főszerkesztő között, akkor
miért nem orvosolták az anyagi problémákat a múlt hónapban, amikor megadhatták volna erre a többletforrást? A
főszerkesztő eltávolítása, ha és amennyiben személyes problémáról van szó, az nem egy munkajogi kategória. Én
is nagyon sok mindenkit szeretek, és nagyon sok ember van ebben az országban, aki valakivel nem szeret együtt
dolgozni, mert nem szimpatizál vele, de azt nem rúgja, mert az nem személyes problémák miatti. Egy védett korban
lévőt, akiről tudja az ügyvezető, elmondja a Felügyelő Bizottságnak is rajtam kívül, hogy valószínűleg pert fog
indítani, és valószínűleg meg is nyeri. Ez felelős cégvezetés? Az felelős cégvezetés, hogy pontosan tudta és be is
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bizonyosodott, hogy a teljes szerkesztőség feláll emiatt a döntés miatt. Így ellehetetlenül az újság elkészítése, a
cég egy részének a működése. Ezt tudhatta az ügyvezető előre és mégis meglépte. Még egyszer mondom, úgy
hogy mindenkit utólag tájékoztatott erről. Kérném erre a válaszait Ügyvezető Úrnak.
Takács Zoltán: A napirend elején meg lettem szólítva és akkor egy nagyon picit szeretnék beszélni a módosítóról.
Az újságot egy független entitásnak gondolom, az hogy ki a főszerkesztő, az számomra irreleváns, mert szerintem
ettől szabad, hogy én nem akarok ebbe beleszólni. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy 2022-ben nem életképes
az a működés, hogy kinyomjuk nagyságrendileg 40 ezer példányban az újságot, aminek a legóvatosabb becslések
szerint is a fele, picit pesszimistább becslések szerint inkább a háromnegyede olvasás nélkül a kukában landol. Ez
két okból problémás. Egyrészt azért, mert az újságoknak nem kis részéért kifizetjük a nyomtatási és terjesztési
kiadásait, másrészt pedig évente termelünk teljesen feleslegesen több 10 tonna papírhulladékot. Az
előterjesztésem arról szól, hogy nem akarom megszüntetni az újság papíralapon történő terjesztését. Jelenleg is
működik egy email-lista, amire fel lehet iratkozni, és a feliratkozóknak minden hónapban elküldik emailen, pdf-ben
az újságot. Tiszteletben tartom azoknak a kérését, akik szeretnék ezt fizikai formában, papíralapon olvasni. Úgy
gondolom, hogy számukra elfogadható és az Önkormányzat számára rentábilis és környezettudatos terjesztési
módszer az lenne, ha gyűjtőpontos terjesztésre állnánk át. Azért nem írtam az előterjesztésbe többet bele, hogy
hány példányszámban szeretném, hány gyűjtőponton szeretném, mert úgy gondololom, hogy ennek az igénynek
a felmérése, illetve ennek a kivitelezése az a média cég mindenkori ügyvezetőjének a feladata, mert ez operatív
feladat. Én csak az irányzékot szeretném megmutatni, hogy álljon át az önkormányzati újság egy
környezettudatosabb, zöldebb és fenntarthatóbb működési metódusra.
Reiner Roland: Ahogyan jeleztem, hogy ha valaki a módosítóról kezd el beszélni, akkor én nem fogok beleszólni,
de talán próbáljuk meg Torzsa Sándor ügyrendi javaslatában fogalmazottak szerint először az alapkérdést
„kivesézni”, és utána menjünk át a módosítókra.
Deutsch László: Kedves Asszonyom! Elfelejtett Torzsa Sándor képviselő úr kérdésére válaszolni, hogy Vágvölgyi
Bátor András József miért nem lett a média cég ügyvezetője. Nem kerülte el a figyelmünket. Fogja egy kicsit vissza
magát legyen szíves. Így se 3 percet beszél, hanem jóval többet, csak az Alpolgármester Úr nem Önnél méri az
időt. Elárulom, mindenki tudja, hogy Vágvölgyi Úr 3 évre el van tiltva vezetéstől. Nem tudom, hogy mi történt, nem
is érdekel, lehet apróbb hiba, könyvelői hiba, bármi, nem ez a téma. Ez 2022 végéig szól. Határozottan kérem a
válaszát a kérdésemre asszonyom, ha befejezte az eszmecserét. Önnél az a cégvezető gyakorolhatja a
munkáltatói jogait, aki Önnek megfelelő döntést hoz?
Baranyi Krisztina: Soha egyetlen percig nem merült fel az, hogy Vágvölgyi B. András lesz a média cég vezetője,
ezt Önök is tudják. A média cég létrehozásáról a döntés után a Képviselő-testület szavazott és a Képviselő-testület
szavazta meg,- ahogyan el is mondta az előbb Ügyvezető Úr, - Hagymási Zoltánt a cég vezetőjének. Erre nem
emlékeznek erre a döntésre? Az egy képviselő-testületi döntés volt, egy rendes képviselő-testületi ülésen. A cég
vezetőjének a kinevezése, erősítsen meg, én nem emlékszem már, gondolom, hogy Ügyvezető Úr pontosan
emlékszik, hogy ez mikor történt.
Torzsa Sándor: Polgármester Asszony nagyon szorult helyzetben van, megértem, mert üres vádaskodások
vannak, de van google. Ha Ön is megnyitja a google-t és rákeres, akkor ki fogja dobni azt a Klub Rádió-s cikket,
amiben lenyilatkozza, hogy Vágvölgyi B. András lesz a média cégnek a vezetője. Ezen kár vitatkozni. Ön ezt
lenyilatkozta, elmondta. Értem, hogy már nem emlékszik rá, hogy akkor mit beszélt, de ezt teljesen világosan
lenyilatkozta. Azért is értem, hogy szorult helyzetben van, mert ott üres félmondatok vannak, itt meg most levelek
vannak, jegyzőkönyvek vannak, dátumok vannak, amikor tájékoztatva lett Polgármester Asszony a média cégnél
kialakult problémáról, és Ön jegyzőkönyvbe belemondta, hogy nem érdekli ez a probléma, nem fog kapni a média
cég több pénzt. Ott azon a széken hasonló indulatosan kezelte egyébként a média cégnél kialakult helyzetet. A
frakciónkat 2022 január elején tájékozatta Hagymási Zoltán, hogy még mindig nincs megoldva az ÁFA probléma,
utána megkerestek minket Vágvölgyi B. Andrásék és tájékoztattak, hogy még mindig nincs megoldva az ÁFA
probléma. Úgy gondolom, hogy két szakértőről beszélünk, akik kicsit értenek a médiához, hogyha ők azt mondják
nekünk, hogy itt kialakult egy probléma és matematikailag is érthető, hogy ha van egy cég, ami 27%-ot befizet az
Állam kasszába, de nem tud visszaigényelni, 0%-ot tud csak visszaigényelni, a KATA után is 5%-ot tud
visszaigényelni a nyomda után, akkor az lyukat üt a cég a költségvetésébe. Ezt pontosan értem, hogy Ön ezt nem
szeretné megérteni, mert roppant kellemetlen, hogy másfél év alatt ezt a problémát nem sikerült kezelni. Bár a
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kollégái háttérbeszélgetéseken elismerik nekünk, hogy igenis vannak problémák, erről is tudok egy jegyzőkönyvet
2022. február 4-ről előhúzni, ahol ezen a megbeszélésen Ön nem vett részt, de a kollégái jelen voltak és elismerték,
hogy van, és keresik a média cég helyzetére a megoldást, nem sikerült megoldani ezt a problémát. Ez a probléma
odáig eszkalálódott, hogy márciusban a szerkesztőség már sztrájkolni volt kénytelen, nem akarták elkészíteni a
márciusi lapszámot, nem kötöttek szerződést a média céggel, mert akkora volt az anyagi probléma a média cégen
belül. Erről is van nekem egy levelem, meg van egy beszélgetésem 2022. március 7-ről Nagy Emesével, aki odáig
fajult a szerkesztőség belső konfliktusában, hogy felmondott, és erről tájékoztatott minket, hab a tortán, hogy abban
is volt egyébként Polgármester Asszonynak szerepe, mert ott is egy Mi Hazánk-os hirdetéssel kapcsolatban feszült
túl a húr. Utána volt valamilyen szmsz, amire ellen szmsz-t írogattak. Akkora volt a probléma a média cégen belül,
amiről a városvezetés, és szemmel láthatóan most sem akar Polgármester Asszony beszélni a valós problémákról,
amelyeket meg kellett volna oldani. Azért kulcsfontosságú az a kérdés, mert Vágvölgyi B. András igen csinált már
nagy médiát, igen már foglalkozott olyan dologgal, amin látható volt, hogy produktum. Hagymási Zoltán pedig egy
helyi kis tv-nek volt a szerkesztője. Igen, az lett volna a megnyugtató, hogy ha Vágvölgyi B. András lesz a média
cégnek a vezetője. Kérdezem még egyszer, hogy miért döntött úgy Polgármester Asszony? Miért nem a tapasztalt,
rutinos újságíró lett ennek a cégnek a vezetője? Nem állt volna elő semmiféle probléma, mert kisujjból tudta volna
Vágvölgyi B. kezelni ezeket a gondokat sok esetben.
Baranyi Krisztina: Valóban tapasztalt, rutinos újságíró és nem pedig cégvezető.
Jancsó Andrea: Ebben az érzelmileg túlfűtött vitában szeretnék visszatérni a tényekhez. Igazából Ügyvezető Urat
kérdezem, hogy Vágvölgyi B. András szerződésében a munkavégzés helye, ideje vagy időtartama hogyan szólt?
Ha lehetőség volt online vagy nem a munkavégzés helye szerinti újságírásra, tevékenység végzésére, akkor ennek
mi volt a menetrendje? Ő nem jelent meg a munkahelyén, akkor igazoltan volt távol? Jegyző Asszony kérdezem,
hogy a munkáltatói jogok gyakorlása az viszonylag egy szűk jogi kategória. Ha valaki elbocsát egy munkavállalót
az munkáltatói jog gyakorlása? Az Alapító Okiratban csak egyedül Hagymási Zoltánnak van jogosultsága rá, tehát
nekünk semmiféle hatásunk nincs, mint Képviselő-testületnek és tulajdonosnak arra, hogy ő milyen döntést hoz.
Hol van az leírva, hogy előzetes tájékoztatás kell, vagy mikor kell neki minket tájékoztatni? Ezeket a jogi
kategóriákat kezdjük el kitisztázni és akkor térjünk rá az eredeti előterjesztés tartalmára.
Baloghné dr. Nagy Edit: Képviselő Asszony kérdései közül elsődlegesen a munkáltatói jogkör gyakorlása
vonatkozásában szeretnék válaszolni. Kérem, hogy Ügyvezető Úr pedig a cégre vonatkozó Alapító Okiratra
vonatkozó kérdésre válaszoljon. A munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító Okirat szerint a cég ügyvezetője, és a
munkáltatói jogkör gyakorlásába nyilván beletartozik a létesítés és a megszüntetés joga. A cég irataiban a
főszerkesztőre vonatkozólag speciális szabályokat nem állapított meg a Képviselő-testület.
Hagymási Zoltán: Jegyző Asszonyt meg tudom erősíteni, hogy az ügyvezető hatásköre, a munkáltatói jogok a
cégvezetőhöz tartoznak, és a tájékoztatás 15 napon belül kell, hogy megtörténjen. A Főszerkesztő Úr
szerződésében pedig az szerepelt, hogy napi 8 órát a cég telephelyén tartózkodik.
dr. Mátyás Ferenc: Szeretném leszögezni, hogy nem értek egyet azzal, hogy ez egy azonnali felmondásnak
megfelelő jogalapja-e. Ugyanúgy, ahogyan azzal sem, hogy egy ilyen helyzetben fenntartható lenne a
munkaviszony. Viszont arra szeretnék figyelmeztetni és egy kis javítást tenni Polgármester Asszony irányába, hogy
azért emlékezzünk arra, és ezt mindig vegyük figyelembe, hogy volt nekünk egy FESZOFE – Sebők Endre ügyünk.
Ha akkor Polgármester Asszony a tőle elvárható magatartással jár el, - vagyis amikor a tudomására jutott, hogy
milyen problémák vannak, és 15 napon belül él a rendkívüli felmondás jogával, - és nem várja meg a képviselőtestületi ülést, mert a pandémia alatt ekkor lehetett dönteni, amikor kimondta a Képviselő-testület, hogy azonnali
hatállyal megszünteti a jogviszonyt, holott Polgármester Asszony pontosan tudta, hogy Sebők Endre emiatt pert
fog indítani és meg fogja nyerni a pert, - és ha élt volna azzal a jogával, hogy kirúgja azonnal, - akkor az nem került
volna 9 millió forintjába az Önkormányzatnak. Amikor, ennyire érzelmi talajon állunk, akkor kérem, hogy néha
próbáljunk visszajönni a racionalitás talajára és ne okozzunk további károkat az Önkormányzatnak.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, ahogyan látja most is a Képviselő-testületre bízom ezt a döntést. Cégek vezetői
esetében egyébként is a Képviselő-testületre bíznám, és akkor is a Képviselő-testületre bíztam. Egyébként
megküldte, ha jól tudom Vágvölgyi B. András talán a Felügyelő Bizottságnak és az ügyvezetőnek is azt, hogy a
kerestében milyen összeg szerepel kártérítésként ugyanis Vágvölgyi B. András is elindította már a kártérítési pert
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a cég ellen.
Jancsó Andrea: Arra szeretnék még választ kapni, hogy történt-e Ügyvezető Úr részéről jelzés Vágvölgyi B.
András felé, hogy meg kellene jelenni a munkahelyen? Volt-e kísérlet akár Főszerkesztő Úr, akár más részéről
arra, hogy módosítsák úgy a szerződését, hogy akkor lehetővé tegyék azt, hogy ne a konkrét munkavégzés helye
szerint legyen a tevékenysége vagy feladata ellátva? Hivatkozunk egy előzetes tájékoztatási kötelezettségre a
felmondás indokául. Ez szerepel valahol, valamilyen szerződésben? Tisztázzuk ezt ki, hogy akkor igazából a súlyos
gondatlanságot, mint felmondási okot vagy indokot, azt előzetes tájékoztatás elmaradására alapozzuk. Ez így van?
Létezik ilyen szerződési passzus vagy bármilyen jogszabályi rendelkezés vagy annak megfelelő hatású kitétel?
Baloghné dr. Nagy Edit: Nem a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, hanem a működés biztonságának
garantálása a hivatkozás.
Deutsch László: Szeretnék reagálni Baranyi Krisztina polgármester asszony szavaira, hogy Hagymási Zoltán
hazudik. Ebben a teremben asszonyom nem Hagymási Zoltán szokott hazudni. Miután Ön eredményesen
szétverte az ellenzéki együttműködést ideje lenne hozzászokni Önnek ahhoz asszonyom, hogy a Képviselő-testület
dönt, viszont Önnek is van egy szavazata.
Torzsa Sándor: Érdekel a cégben kialakult helyzet. Amit mi nagyságrendileg elmondtunk, amit vázoltunk, hogy
volt az ÁFA probléma, ami márciusra eszkalálódott a cégnél, hogy volt márciusban felmondás, hogy a
szerkesztőség nem akart szerződést kötni a cégen belül, hogy voltak különböző problémák, hogy ez csak egy
légből kapott történet, amiről csak Polgármester Asszony nem tud, de rajta kívül mindenki?
Reiner Roland: Többször elhangzott az ÁFA probléma. Tegyük ezt tisztába abban az értelemben, hogy sokkal
kisebb összegről volt szó, mint ami az információ. Tudom, hogy nagyjából milyen információkat kap Képviselő Úr,
ha az az összeg valós lett volna, akkor az egy nagyon súlyos probléma lett volna, és azonnal be kellett volna
avatkozni. Olyan alapvető problémák vannak a számolással, hogy nagyjából a média cég egész költségvetését
vetíti ki, miközben a média cég olyan tételekből állt össze, melyek a korábbi évek költségvetésében részben ÁFÁs tételként voltak, illetve a média cég maga is tud ÁFÁ-t visszaigényelni, még ha nem is teljes összegben. Valóban
volt egy rövid ideig pánik, hogy ez egy olyan összeg, ami ellehetetleníti a működést, de viszonylag hamar kiderült,
hogy nem, ilyenről szó sincs. Kétségtelen, hogy ez együtt járt azzal, hogy az ezzel kapcsolatos költségoldalon
valamilyen típusú megtakarításra szükség volt, de azt hogy ez az ellátást vagy a média cég működésének a létét
veszélyeztette volna, ez nem igaz. A média cégnek annyi pénzre lett volna szüksége, amit a legutóbbi alkalommal
behoztak, az volt a média cég ügyvezetője által aláírt tétel. Ha a média cégnek van egy ügyvezetője, akkor azokkal
a tételekkel kell foglalkozni, ami rajta keresztül jön, ezért került be az a módosító a múlt havi költségvetésbe, amit
aztán a Képviselő-testület nem szavazott meg.
Hagymási Zoltán: Először Jancsó képviselő asszonynak szeretnék reagálni. Volt egy költözés a cégnél, az újság
szerkesztősége átköltözött a Balázs Béla utcából az FMK épületébe. Az átköltözés napján kértem a Főszerkesztő
Úrtól, hogy az FMK portájára lerakott jelenléti ívet vezesse, mikor jön be, mikor megy haza. Erre azt a választ
kaptam, hogy ő home office-ban dolgozik, és ő nem kívánja vezetni a jelenléti ívet. Azt kell tudni, hogy a cégbe
senki nem kapott home office-ra lehetőséget, nem volt elrendelve a home office lehetősége. A munkaszerződés
kapcsán hozzám soha nem jött olyan kérdés, hogy ezen változtassunk. Az ÁFA kérdése egy nagyon összetett
történet. Azt tudni kell, hogy havonta 2 millió forint az ÁFA tartalma a cégnek, ebből 10%-ot tud visszaigényelni.
Emiatt tavaly 8 millió forint veszteséget termeltünk. Az év elején hoztunk egy intézkedési tervet pontosan azért,
hogy a 8 millió forintot megspóroljuk.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr ezek a gondok természetesen folyamatosan jelezve lettek a városvezetésnek
mindegyikben külön-külön több leülés, megbeszélés volt, ezeket kezeltük. A papír áremelkedés miatti pótlásnak
az ellensúlyozására tettünk javaslatot, amelyet Önök leszavaztak. Egyébként a Mi Hazánk hirdetéssel, meg minden
mással kapcsolatos belső gondoknál is történtek egyeztetések, megfelelően lezárultak. Nem ez Vágvölgyi B.
András kirúgásának az indoka, nem ez volt odaírva. Az volt odaírva indokként, hogy Vágvölgyi B. András 3 napig
nem ment be az irodájába. Tegye fel a kezét ebben a teremben az, aki szerint azért rúgták ki Vágvölgyi B. Andrást,
mert 3 napig nem ment az irodájába. Ó igen, akkor egyértelmű lesz a szavazás, mert szerintem ez bőven elegendő
eldönteni azt, hogy ebben a kérdésben hogyan szavazzanak.
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Torzsa Sándor: Nézze, hogy mi a jelentős az relatív. Fogadjuk el azt a számot, amit Hagymási Zoltán mondott
hitelesnek. Ez a média cégnél kb. 8%-os hiányt ütött a kasszába. Ha azt megnézzük egyébként, hogy ez havi 600
ezer forintnak megfelelő hiány a cégnél, és egy cikknek a honorja 30-40 ezer forint, akkor konkrétan 20 cikknek a
hiányát jelentette. Ha Ön ezt nem jelenti egy szerkesztőség életébe egy 32 oldalas lapnál jelentősnek, és a
megszorító csomagot Hagymási Zoltánnak kellett végrehajtatnia Vágvölgyi B. Andrással, akkor én nem tudom,
hogy mi a jelentős. Ennél a cégnél ez oltári nagy problémát okozott. Ráadásul havi finanszírozású, tehát nem egy
évben egyszer kapja meg a normatívát, hanem havonta. Így át se tudta csoportosítani Hagymási Zoltán ezeket a
pénzeket, hogy ki tudja fizetni a szerkesztőséget. Egy havi részletből kellett neki előállítani a lapot a közszolgáltatási
szerződés alapján. Alpolgármester Úr ez történt egyébként napi szinten a szerkesztőségben. Vágvölgyi B. András
Hagymási megszorító csomagját szakmaiatlannak minősítette, Hagymási Zoltán meg széttette a kezét, és azt
mondta, ne haragudjanak ennyi a havi normatívám, amit átutal az Önkormányzat, és nem tudom kifizetni ezt. Ezt
történt, ebbe a helyzetbe hozták bele a média céget azzal, hogy nem tették oda év elején. Mi 30 millió forintot
mondtunk, úristen, de rossz lett volna, hogy ha az újságírók egy picit többet keresnek, de sajnálom, tényleg, tehát
hogy nem 30-at, hanem 40-et vagy 50-et. Vagy esetleg nagyobb priorizálási lehetősége van a főszerkesztőnek.
Önök sajnálták a pénzt ettől a cégtől. Ez az igazság, nem akarták azt, hogy ez a cég normálisan legyen
finanszírozva. Meg kell nézni azt, hogy egyébként a kerületi média – XI. kerületben vagy a VIII. kerületben – mennyi
pénzből működik. Töredéke a mi kerületi médiánknak. Itt tényleg sokszor az újságírók, meg akik itt tevékenykednek
majdhogynem szívességből csinálják ezt a történetet. A főszerkesztőnek van egy olyan kérése, hogy egy picit több
pénzt keressenek ezek az újságírók, de legalább az ÁFA kérdése legyen rendezve, ez Önöknek – a mai napig azt
mondják – nem probléma. De, ez egy oltári nagy probléma ennek a cégnek az életében. Ne haragudjanak, de én
szégyellem azt, hogy itt másfél év után továbbra sem értik azt, hogy ez mit jelent napi szinten ennek a cégnek az
életében.
Reiner Roland: Képviselő Úr a következő hozzászólásában magyarázza már el, hogy az ÁFA probléma, az
újságírók fizetése ehhez a napirendi pontnak azon pontjához, ahol az ügyvezetőnek ezt a döntését értékeljük
hogyan kapcsolódik? Magyarázza el, mert én nem értem. Ezek fontos problémák, ezekről külön napirendi pontban
vagy a költségvetés elfogadásakor legutóbb lehetett volna beszélni, vagy szeptemberben, amikor az újabb
költségvetés módosítás volt. Ezeket végig lehet beszélni, de nem ez a kérdés.
dr. Mátyás Ferenc: Visszatérnék ahhoz, amit az előbb elkezdtem firtatni pont amiatt, hogy akkor mi a felelős
városvezetői, képviselő-testületi magatartás egy jogviszony megszüntetésénél, amit Polgármester Asszony szintén
felrótt Hagymási Zoltánnak. Azt mondjuk, hogy az Mt. 78.§ (1) bekezdés alapján szűnik meg, és úgy fogalmaz az
indokolás, hogy Hagymási Zoltán súlyos gondatlansággal járt el, amikor a tulajdonos előzetes tájékoztatása és
minden egyeztetés nélkül azonnal hatállyal megszüntette a főszerkesztő munkaviszonyát. Itt egy pillanatra álljunk
meg. Arról volt szó, hogy nem az előzetes tájékoztatás hiánya volt, ami a bizalomvesztésről szól, de nem. Az Mt.
78.§ (1) bekezdés a) pont azt mondja ki, hogy a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. A felmondás alapozás a 78.§ (1) bekezdés a) pontra
van, és a súlyos gondatlanságot az indokolás az előzetes tájékoztatás hiányával jelölte meg, ami viszont mint
olyan, nem létezik. Utána van egy fikció benne, hogy ezzel azt a kockázatot is vállalva, hogy nem marad olyan
személy, aki a 9 Magazin szerkesztőségi feladatait ellátná. Egyébként van egy főszerkesztő-helyettes, tehát ez az
állítás inog. Miért a 78.§ (1) bekezdés? Miért nem a 79.§ (1) bekezdés b) pont? Ha a rendkívüli felmondásnál
járunk, akkor azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül megszűntetheti a munkáltató a határozott idejű
munkaviszonyt. Hagymási Zoltánnak van egy határozott idejű munkaviszonya és én a 78.§ (1) bekezdést nem
látom megalapozottnak, a 79.§ (1) bekezdés b) pontját viszont igen, akkor kérem, hogy olyan módon szüntessük
meg a jogviszonyt, ami a bíróság előtt is helytáll. Ha a 78.§ (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva megszüntetjük a
jogviszonyt, és Hagymási Zoltán bírósághoz fordul, akkor olyan röhögve fogja a bíróság jogszerűtlennek mondani
az Önkormányzat döntését, hogy csak na. Megint fizethetjük majd az elmaradt munkabértől kezdve mindent, mint
Sebők Endre esetében. Szerintem nagyon fontos, hogy a jog alapját a felmondásnak válasszuk meg jól és
jogszerűen.
Baloghné dr. Nagy Edit: Kezdem onnan, hogy az ügyvezető választásnál, ami a Képviselő-testület előtt volt
minden esetben azt az álláspontot képviselte a Hivatal, hogy a Képviselő-testület a cégek, társaságok vezetőinek
foglalkoztatási jogviszonyát határozatlan időtartamban állapítsa meg. Pontosan azért, mert a vezetőállású
munkavállalókra vonatkozó Munka Törvénykönyvbeli szabályok az ő esetükben a megválást a munkáltatótól
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megkönnyíti. Nyilván a vezetőállású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok jelentenek előnyöket és
jelentenek hátrányokat is. A Képviselő-testület mereven ragaszkodik a határozott időtartamú foglalkoztatási
jogviszonyhoz, mint ahogyan most az egyik módosító indítványban is így szerepel, és ezzel minden esetben
létrehozza ezt a helyzetet. Mátyás képviselő úr kérdésére az a válasz, hogy valóban a Mt. 79.§ (1) bekezdés b)
pontja a határozott időtartamú foglalkoztatási jogviszonyban lévő tisztségviselő részére is lehetőséget ad a
Képviselő-testületnek, a munkáltatónak a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésére 12 havi vagy a határozott
időtartamból még hátralévő időre járó távolléti díj megfizetése mellett. Az Mt. 78.§ (1) bekezdésében lévő azonnali
hatályú felmondás feltételeit pedig megalapozottnak láttuk, bár valóban igaza van Képviselő Úrnak. Ezek a
felmondások nagy kockázatot rejtenek és én csak az első mondatomhoz térek vissza, hogy amikor a Képviselőtestület él a kinevezés jogával, akkor ezt a szempontot mindenképpen figyelembe kell venni. A mi esetünkben erre
nem gondolunk, vagy ezt a körülményt nem vesszük figyelembe a jogviszonyok létesítésénél.
Jancsó Andrea: Érdekes, hogy valamilyen álláspontot képviseltek, hogy határozatlan idejű legyen a
munkaviszony, ehhez képest, akkor most határozott idejű munkaviszonnyal állunk szemben. Teljesen lényegtelen,
hogy a Hivatal mit képvisel, hogy ha teljesen más jön be, mint kinevezési előterjesztés, ha határozott időtartamra
kötünk ügyvezetőkkel szerződést, és ugyanabba a csapdába kerülünk, mint ahogyan a FESZOFE Kft. volt
igazgatójánál is. Az, hogy súlyos kockázatot rejt, ezt nem véletlenül kérdeztem, hogy hol van leírva az, hogy a
tulajdonos előzetes tájékoztatási kötelezettsége az ügyvezető részéről. Ez hol van leríva? Ha nincs leírva a
bíróságon bukik az egész. Lényeges kötelezettségét nem szegte meg, nincs súlyos gondatlanság, és az tényleg
egy fikció – jól mondta képviselőtársam – hogy nem marad olyan személy, aki a 9 Magazin szerkesztőségi feladatait
ellátja. Okszerűség és valódiság, ezt a két feltételt fogják vizsgálni a Munkaügyi Bíróságon. Egyetértek azzal a
módosító indítvánnyal, hogy a 79.§ (1) bekezdés b) pontja legyen a felmondásra való hivatkozás, hiszen megint el
fogjuk bukni a pert és ott van még Vágvölgyi B. András pere. Úgy próbálunk meg egy problémát feloldani, hogy két
pert fogunk magunkra húzni és valószínűleg mind a kettőt elveszítjük. Ez tényleg kifizetődő így, ahelyett, hogy
megoldottuk volna házon belül, időben ezeket a kérdéseket.
Baranyi Krisztina: Ez módosító javaslat?
Jancsó Andrea: Igen.
dr. Mátyás Ferenc: A 78.§ (1)-nek van még egy pontja. A 78. § (1) a) pontot átbeszéltük, ez a súlyos gondatlanság,
magatartás megszegése. A b) pont pedig az, hogy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony
fenntartását lehetetlenné teszi. Függetlenül attól, hogy jó vagy rossz, de történt egy munkaáltatói joggyakorlás
Hagymási Zoltán részéről. Ha azt mondjuk, hogy a 78.§ (1) bekezdés b) pont szerint megalapozott lehetne a
rendkívüli felmondás, azzal azt a precedenst teremtjük meg, hogy a jövőre nézve, bárki által bármilyen munkaáltatói
joggyakorlás, ami rossz, kellő alapot ad arra, hogy a bizalomvesztés tényállása fennálljon. Az előmeneteli
rendszerbe nem lépteti időbe előre, megrendült a bizalmam, viszlát. Nem látom azt, hogy a b) pont a bíróság előtt
megállná a helyét. Ugyanúgy, ahogyan az a) pont sem. Nem szeretnék megint plusz 9 millió forintot elbukni egy
perre, hanem egyetértek Jancsó Andreával abban, hogy akkor ez nem a 78.§ (1) bekezdés szerinti munkaviszony
megszüntetés azonnali hatállyal, hanem a 79.§ (1) bekezdés b) pont szerinti azonnali hatályú munkaviszony
megszüntetés. Járjunk már jogszerűen el.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Úgy látom, hogy Hagymási Zoltánhoz már nem érkeznek kérdések. Térjünk át
Vágvölgyi B. András meghallgatására.
Reiner Roland: Még szót adok azoknak, akik be vannak jelentkezve, de utána áttérünk.
Takács Máriusz: Ügyvezető Úrtól kérdeznék, mert a kapott anyagokban van némi ellentmondás. A felmondási
indokolásában szerepel, hogy azért történt, mert az újság kiadása, szerkesztése veszélybe került. A Felügyelő
Bizottság jegyzőkönyvében pedig az szerepel, hogy a szerkesztőség marad, és egyébként a főszerkesztőhelyettes asszony gond nélkül elszerkeszti az újságot. A két állítás egymással ellentétes. Mire alapozza azt az
állítását, hogy a szerkesztőség marad, és az újság tovább fog működni?
Hagymási Zoltán: A Felügyelő Bizottság ülése június 1-jén volt, akkor még ez volt az álláspontom, ma már más
az álláspontom. Maga az újság megjelenése nincs veszélyben. A közszolgáltatási szerződésünk szerint éves
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szinten 11 db újságot kell gyártani. Az nincs megszabva, hogy melyik napon, mikor, tehát maga a megjelenés nincs
veszélyben, maximum új munkavállalókkal történik.
Árva Péter: Azt mondta Polgármester Asszony, hogy Hagymási Zoltánt a Képviselő-testület választotta meg.
Átnéztem a jegyzeteimet, lehet, hogy én emlékszem rosszul, de 2022. szeptember 20-án volt egy előterjesztés,
aminek én magam kértem a napirendről való levételét. 2020. október 8-án Reiner Roland, mint előterjesztő kérte
a napirendről való levételét. Utána nem volt képviselő-testületi ülés. Majd 2021. január 31-vel a cég Alapító Okirata
aláírásra került. Nem a Képviselő-testület nevezte ki. Ha én rosszul tudom, akkor ezt valaki pontosítsa. Lehet, hogy
mi voltunk nagyon rég volt, nagyon sok dolog volt. Ugyanekkor volt a FESZGYI-s kirúgásos, feszültséges
történetek. Lehet, hogy tévedek, én a jegyzeteim alapján így látom most.
Reiner Roland: A média cég megalapítása az valóban a veszélyhelyzet idején történt, a polgármester a Képviselőtestület hatáskörében eljárva alapította meg a céget. A cégnek kellett egy ügyvezető, ez az ideiglenes ügyvezető
volt Hagymási Zoltán, és ezt követően, amikor letelt a veszélyhelyzet, újra elkezdtünk ülésezni, akkor a Képviselőtestület kiírt egy pályázatot a cégvezetésre, és ez a testület bírálta el és nevezte ki. Egyedüli pályázó volt
kétségtelen. Október 14-i ülésen 12 igen, 5 tartózkodás mellett szavaztuk meg azt a szerződéses konstrukciót,
amiről most szó van.
dr. Mátyás Ferenc: Kiegészíteném azzal, hogy a képviselő-testületi ülés előtt Kabinetvezető Úr egészen
nagyszabású kampányt tolt azért, hogy a testület szavazza meg Hagymásit. Volt egy endorse kampány.
Baranyi Krisztina: Egyetlen kérdésem lenne Ügyvezető Úrhoz. Amennyiben igaz az, hogy nem szólította fel a
főszerkesztőt arra, hogy jelenjen meg a munkahelyén, hanem felszólítás nélkül mondott fel. Ezt miért tette? Miért
nem volt felszólítás? Hiszen előtte kommunikáltak a szabadság kiadásának ügyében.
Hagymási Zoltán: A Főszerkesztő Úrral folytatott levelezésünk, hogy jelenléti ívet kell írnia és be kell járni dolgozni,
egyben egy felszólítás is volt.
Baranyi Krisztina: Ez mikor volt? A kirúgás előtt közvetlenül?
Hagymási Zoltán: Két-három héttel a kirúgás előtt.
Reiner Roland: Vágvölgyi B. András szintén meghallgatjuk.
Vágvölgyi B. András: Arra készültem, hogy kérdésekre fogok válaszolni.
Torzsa Sándor: Köszönjük, hogy megtisztelt minket. Szörnyű, sz*r helyzetben vagyunk, már bocsánat a
kifejezésért. Nekünk dönteni kell egy olyan újságíró között, aki 20 éve itt van a kerületben és olyan szaktekintély
között, mint Ön. Úgy látom, hogy nehéz ezt a helyzetet feloldani. Beszéltünk telefonon is több alkalommal az elmúlt
időszakban és tudja nagyon jól, hogy a frakciónk és Képviselő-testület keresi a helyzetre a megoldást. Arra
szeretném kérni Önt nagy tisztelettel, hogy legyen ebben partner. Látom az ÁFA problémát és a gazdálkodási
problémát kiindulópontnak, ami miatt egyre jobban mélyültek a konfliktusok Ön és Hagymási Zoltán között.
Mennyire tudja ezt megerősíteni? Volt ÁFA probléma? Volt a lapnál finanszírozási probléma? Mennyire tudja azt
megerősíteni, hogy több forrásra lett volna szüksége év elején a lapnak? Mennyire tudja azt megerősíteni, hogy
Hagymási Zoltán úgy érzete, hogy nem megfelelően képviseli a lapnak az érdekeit a városvezetés felé?
Vágvölgyi B. András: Voltak problémák, ezek elsősorban a 2022. naptári évben kerültek elő. A 2021-es évet az
ügyvezető és közöttem problémamentesnek nevezném. Az első és legfontosabb probléma az, hogy a megbízási
szerződéssel működő újságíróknak nagyon komoly elmaradások voltak a honor kifizetéssel. Ahogyan az Ön
korábban mondta 30-40 ezer forintokról beszélünk, ami sok szabadúszó újságíró esetében fontos pillére a
megélhetésnek. Gondolok itt olyanokra, akik egyedül gyermeket nevelő anyák stb. Van olyan újságíró, aki az idén
még nem kapott érvényes szerződése ellenére honoráriumot. Nyilván ezt a szerkesztőség egésze sérelmezte.
Gyurákovics Andrea: Bizonyára Vágvölgyi B. András is látta és olvasta ezeket a módosító javaslatokat. Van olyan
módosító javaslat, amely Önt egy másik pozícióba helyezné, szakmai intendáns pozíciót javasolna. Ezzel a
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szakmai pozícióval, illetve a szerkesztőséget érintő változtatásokról Önnek mi a véleménye?
Vágvölgyi B. András: Amikor megérkezett az elbocsátó szép üzenet, akkor volt egy szerkesztőségi ülés, ahol a
szerkesztőség valamennyi tagja ragaszkodott ahhoz, hogy a munkájukat úgy folytassák, hogy én vagyok a
főszerkesztő. Azt gondolom, hogy a szolidaritásnak nagyon ritka példája ez Magyarországon. Engem
tulajdonképpen arra kötelez, hogy én vagy elfogadom azt, hogy megmarad a főszerkesztői pozíció, és akkor
rendezzük a kérdést valamilyen jogi formában vagy ettől el kell válni. Nem tudom mit jelent a szakmai intendáns,
mint pozíció. Erről ma hallottam először. Kíváncsiskodom, hogy valójában ez mit jelente?
Torzsa Sándor: Picit meglepett Főszerkesztő Úr válasza. Beszéltünk telefonon és vázoltunk, egyeztettünk egy új
média konstrukciót, egy új média szerkezetet, amiben Ön jelezte azt, hogy esetleg el tud képzelni más típusú
feladatokat. Beszéltünk arról, hogy milyen típusú feladatok lennének. Ezt hívnák egyébként szakmai intendánsnak,
szakmai felügyelőt jelent ez a kifejezés, aki felügyeli a médiának a szakmai munkáját. Egy felsőbb pozíció, mint
amiben van. Azért lep meg egy picit, mert ha jól emlékszem a telefonbeszélgetésekből Ön javasolt egy ilyen típusú
irányt is a sok elképzelés között.
Most már két felelős vezetője a lapnak is megerősítette, hogy igenis probléma volt a gazdálkodással. Nem tudom,
hogy a városvezetés mikor kíván ezzel foglalkozni, ha nem most. A legnagyobb probléma, hogy a mostani
előterjesztés mindennel foglalkozik csak a valódi problémával nem. Ha tényleg meg akarjuk oldani a cégnek a
helyzetét, már pedig azért gyűltünk mi itt ma össze, hogy megoldást találjunk, akkor egész biztos vagyok benne,
hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a problémákat, amiket mindkét felelős vezető megerősített. Nem
tudjuk hogyan fog dönteni a Képviselő-testület, de bárhogyan dönt a probléma attól még probléma lesz. Teljesen
mindegy az, hogy Hagymási Zoltánt menesztjük, teljesen mindegy, hogy Vágvölgyi B. Andrást visszahelyezzük, a
cégnél attól még gazdálkodási probléma van. Ezt az alapvető problémát nem kezelik. Ezzel foglalkozni kell, nem
mehetünk úgy haza, hogy szőnyeg alá söpörjük ezt a problémát.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, része az előterjesztésnek ennek a problémának a kezelése. Szeptemberben már
döntünk arról, hogy milyen módon legyen kezelve. Addigra kidolgozunk különböző alternatívákat. Még egyszer
mondom a tartalomért felelős főszerkesztő felmentését nem befolyásolja, de természetesen figyelembe vesszük
ezeket, ezért része az előterjesztésnek, ezért van átmeneti időre kinevezve az új ügyvezető, hogy egyáltalán a cég
működni tudjon. Utána cégvezetői pályázat kiírása lesz, ahol már a Képviselő-testület döntésének a birtokában tud
a cégvezető eljárni azzal kapcsolatban, hogy az Ön szerint létező, szerintünk nem olyan súlyos financiális
problémákra választ találjunk. Ahogyan Takács képviselő úr módosítójában van a terjesztésre is válaszokat
találjunk, és ami ettől teljesen független a papír árának a megemelkedésére is találjunk megoldásokat és erre
legyen javaslat. Még egyszer mondom ez része az előterjesztésnek.
Gyurákovics Andrea: Nem kaptam teljesen kimerítő választ Főszerkesztő Úrtól. Képviselőtársaim új struktúrában
gondolkoznak, és kiderült, hogy lesz egy új struktúra, akkor ez struktúra, illetve Polgármester Asszony által
képviselt struktúra mennyiben egyezik vagy teljesen különböző? Ebben hol képzeljük el a Főszerkesztő Úr helyét?
A kinevezésről kész tényként beszélt Baranyi Krisztina, akiről, még eddig nem esett szó. Szeretném megtudni azt,
hogy aki az előterjesztésben szerepel ő azonos-e azzal, aki a VIII. kerületből egy kicsit viharosan távozott?
Vágvölgyi B. András: Amit Torzsa képviselő úr mondott, valóban beszélgettünk különböző lehetőségekről. Abban
a szakmai intendáns nem hangzott el. Amit én mondtam azt vállalom. Én azt mondtam, hogy el tudok képzelni
olyan szituációt, ami a ferencvárosi média egészére egyfajta tartalomfejlesztési igazgatóságot jelentene, ami azt
jelenti, hogy részben az újságnál, részben a televíziónál és a megszületendő és nagyon fontosnak ítélt online,
illetve podcast felületeknek egyfajta koordinálása volna, és szakmai tartalmi felügyelete. Ezt továbbra is vállalom.
Reiner Roland: Jelenleg úgy látom, hogy van egy javaslat az előterjesztésben, ami az októberi rendes képviselőtestületi ülésre ígér egy olyan anyagot, ami a különböző forgatókönyveknek a megvizsgálását és az azokból való
döntésnek a lehetőségét tárja a Képviselő-testület elé. Ezzel szemben a képviselői indítványok előre elvégezték
ezt a munkát, előre végiggondolták, hogy milyen opciók lehetnek, végigszámolták és ez alapján beterjesztették ezt
a 6 féle forgatókönyvet, és természetesen a Képviselő-testületnek van arra lehetősége, hogy most ezek közül az
irányok közül valamit válasszon. Ez számomra is egy izgalmas kérdés lesz, hogy ezt hogyan fogom szavazásra
bocsátani, de addig még van egy órám, hogy kitaláljam, úgyhogy lesz egy szünet is.
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Torzsa Sándor: Én kérek elnézést Vágvölgyi B. Andrástól Polgármester Asszony nevében, hogy újságírók
hónapok óta nincsenek kifizetve, nem jelentős problémának minősítette. Szerintem nagyon jelentős probléma az,
hogy emberek hónapokon keresztül nem kapták meg a jogos honoráriumukat. Látja, hogy hiába mondja el Ön is,
hiába mondja el Hagymási Zoltán is, hiába mondjuk el mi is, hogy Önöknél tényleg van finanszírozási probléma,
ez teljesen lepereg a városvezetésről. A mai nap során egy olyan konstrukciót szeretnénk – bár Polgármester
Asszony úgy gondolja, hogy ráér szeptemberig ezt a problémát megoldani, szerintünk nem ér rá – kidolgozni ami
megnyugtatóan rendezi a média cégnek a problémáját. Szerintem Hagymási Zoltán nagyon bölcsen járt el, mert
lehet, hogy nem kellett volna Vágvölgyi B. Andrást kirúgni, de az hogy lepergett a városvezetésről a média cégnek
a problémája és ezzel küldött egy erős jelzést, azt most már illene Önöknek tudomásul venni, hogy ennél a cégnél
gond van. Nem tudom, hogy az ügyvezetőnek és a főszerkesztőnek mit kellett volna még azon kívül tenniük, amit
az elmúlt időszakban tettek. Újságírók nem lettek kifizetve, szerződéseket nem írtak alá, felmondásra kényszerült
a lap főszerkesztő-helyettese. Milyen jelzést kellett volna még tenni, hogy megértsék, hogy ennél az újságnál
probléma van. Nem értették meg. Megpróbálják ránk tolni a felelősséget, megpróbálják Hagymási Zoltánra rátolni
a felelősséget, hova tovább egyébként valamilyen szinten Vágvölgyi B. Andrásra is. Meg oldani ezt a helyzetet ma
és meg fogjuk oldani.
Reiner Roland: Ennek a megoldásához biztos nem kell éjfélig itt ülni, hiszen ezt a helyzetet 3 héttel ezelőtt a
Képviselő-testület megoldhatta volna, ha nem szavazza le, a média cégnek azt a kérését, hogy a 12,7 millió forintot,
ami az idei évre kell a működés folyamatosságához, azt beleteszi. Akármit mond, az egy papír, le volt írva az
ügyvezető aláírásával, hogy erre szükség van, Önök ezt nem szavazták meg és 2 nappal később előállt ez a
helyzet. Az, hogy nincsenek számlák kifizetve az egy cég esetén az hol a városvezetés, vagy a Hivatal felelőssége,
ne vicceljünk már. Ha nincs számla kifizetve, akkor meg lehet kérdezni, hogy miért nincs kifizetve.
Baranyi Krisztina: A számlakifizetés, a bérek kifizetése a cégvezető felelőssége. A cégvezető, hogy ha úgy ítéli
meg, hogy ilyen súlyosak a gondok, akkor valószínűleg nem ezt a 12,5 millió forintot kéri a Képviselő-testülettől,
amit Önök leszavaztak, hanem többet kér. A cég helyébe nem tudok igényt benyújtani egy költségvetés
módosításhoz, mert a cég tudja, hogy mennyire van szüksége. A cégvezető felelősen felmérte, benyújtotta a
Képviselő-testület elé, Önök pedig leszavazták. Ezt a mi felelősségünknek felróni, ez egy kicsit érdekes helyzet.
Ez történt. Az a módosító indítvány, amely a Képviselő-testület feladatává teszi a főszerkesztő kinevezését,
kiválasztását, az szembe megy azzal, amit most a Demokraták Frakciója szakmai intendánssá való átnevezésével
a főszerkesztőnek javasol. Szeretném tudni, hogy a főszerkesztő mostani munkakörei, hatáskörei, teljes
munkaügyi pozíciója változni fog? Ez egy szűkebb vagy tágabb munkaköri lehetőség? Ha ez tágabb lesz és ki lesz
nevezve, attól még a Képviselő-testület kiír egy főszerkesztői pályázatot, amit majd politikusok fognak elbírálni?
Hogyan befolyásolja a két módosító javaslat egymást?
Deutsch László: Vágvölgyi Úr idecsöppent, némileg hallottam róla, aránylag ismert volt régen, nem most, eltűnt a
közéletből. Felhívtam Rózsa Péter barátomat, közös ismerősünk, információt kértem tőle Önről, el volt Öntől ájulva,
hogy Ön egy polihisztor, jó kezekben lesz az újságunk. Ehhez képest mi történt. Úgy lett a 9-es a jogutódja a
Ferencváros Újságnak, hogy nem volt jogutód. Le is vették az impresszárióból. Ha jogutód lett volna közhasznúnak
kellett volna lennie, meg kellett volna felelni az önkormányzati előírásoknak, elvárásoknak. Ön uram erre képtelen
volt, egy csökönyös, önfejű újságírót ismertem meg Önben, aki végtelen szabadságot kapott a Polgármester
Asszonytól, láttuk, hogy rendelhet Öntől cikket, közhasznút. A szerződéseket kikértem, két szerződését elfogtam,
felraktam a honlapomra, elküldtem a képviselőtársaimnak, mindenki tud róla. Hát uram, Ön ezeknek nem felel meg,
pedig a Képviselő-testület többször üzent. Emlékezzenek vissza Mátyás Ferenc kollégám felszólalására, többször
is megtörtént, én is szóltam egy-két szót, nem tetszett. Elhangzott ez az intendáns szó, én óva intem a Képviselőtestületet, hogy egy végletekig sértett, véleményem szerint egy önfejű embert arra a pozícióra nevezzünk ki, ami
Ferencváros egész média tartalmára érvényes lesz. Olvastam az önéletrajzát, hogy Ön szabadúszó. A
lokálpatriótáknak az a véleménye, ússzon tovább uram.
Takács Zoltán: Szóba kerültek az elharapózó kiadások, az ÁFA különbözetből adódó költségvetési hiány, ki nem
fizetett bérek. Megint csak visszatérek a saját javaslatomra, ha áttérünk az alternatív terjesztési módra egy erősen
csökkentett példányszámmal, akkor alsó hangon havi 1 millió forintot fogunk megtakarítani. A reális becslés évi 1520 millió forint. Nem azt mondom, hogy ezzel a probléma meg van oldva, de én azt látom, hogy ez is egyfajta
megoldása lenne a problémának. Ami még számomra nem világos, hogy Polgármester Asszony szerint hogyan
történnének a dolgok, ha lenne egy döntéshozatal. Felmentjük Hagymási Zoltánt, kinevezzük Gőz Gabriellát, és
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akkor mi van. Értelmezésem szerint Hagymási Zoltánnak jogában állt felmondani Vágvölgyi B. Andrásnak, ezt a
döntést megtámadhatjuk a bíróságon, ha a bíróság kimondja, hogy jogtalan volt a felmentése, akkor ő a
főszerkesztő cirka 2-3 év múlva. Az én elképzelésem szerint olyan nincs, hogy felülről visszatesszük Vágvölgyi B.
Andrást, elnézést az illusztrációért. Nem látom, hogy attól, hogy elbocsátjuk Hagymási Zoltánt és kinevezzük
megbízott ügyvezetőnek Gőz Gabriellát, hogyan lesz Vágvölgyi B. Andrásból újra főszerkesztő? Kiírunk egy
pályázatot, amit megnyeretünk vele? Nem látom azt, hogy az egyenlet végén hogyan jön ki a megoldás. Legyen
szíves a javaslatát közölni velünk.
dr. Mátyás Ferenc: Nagyon picit visszamennék a költségekhez. Elhangzott, hogy meg kell vizsgálni a terjedelmét.
Vannak kötelező előírások az újság esetében. Esetleg a lapminőségen lehet-e spórolni vagy mellékletet beletenni,
amiben ezek a közérdekű „cuccok” benne vannak, ami másabb minőségű, olcsóbb. Van sok felvetés, ami a
költségcsökkentés miatt meg tudta volna takarítani azt, amire szüksége volt a média cégnek. Sajnálom, hogy
amikor a költségvetésről volt, akkor ezeket nem beszéltük át. Elmondtam a vitában és ezek süket fülekre találtak.
Visszamennék egy pillanatra a január 27-i képviselő-testületi ülésünkre és a jegyzőkönyv 21. oldalán benne van
az, amikor arról tájékoztattam a Képviselő-testületet, - mivel a sajtófőnök elfelejtette tájékoztatni az újságot arról,
hogy nekik a közérthetőségi összefoglalókat és az irodalmi támogatottaknak a műveit közzé kell tenni az újságban,
- hogy az megnöveli a lapterjedelmet, ami költségnövekedést eredményez. Én tájékoztattam Nagy Emesét a média
cégnél, hogy van ez a feladat. Gondolkodtunk, hogy milyen megoldást lehet találni. Megkérdeztem a költségvetés
vitájába, hogy akkor, amikor a média cégre ezeket a számokat előírták, akkor kalkuláltak-e ezzel a
többletköltséggel, mert ha nem, akkor a lapterjedelem megnövekedése miatt azt be kell budgetelni a
költségvetésbe. Idézem a 23. oldalról Polgármester Asszonynak a válaszát: „Annyi pénzből kell gazdálkodniuk,
amennyiből eddig is gazdálkodtak, azt az összeget, amelyből a FIDESZ-es média gazdálkodott az előző ciklusban,
abból kell gazdálkodnia a mi helyi médiánknak is. Nekem ez a véleményem, természetesen Önök döntenek.” A
felvetésem és kérésemet, amire azt mondtam, hogy a költségek miatt, amik növekednek a lapterjedelem
növekedése miatt, azt tegyük bele a költségvetésbe, egy mozdulattal Polgármester Asszony lesöpörte az asztalról.
Reiner Roland: Ez egy fontos pont. Nem az történt, hogy lesöpörte, lehet így is értelmezni, ha Ön így szeretné
értelmezni. Itt arról van szó, hogy volt egy állítás, hogy a média cégnek annyiból kell működnie, amennyiből az
előző évben működött. Azért, mert bejön új tartalom, mert elfogadtuk, azt nem fogadtuk el hozzá, hogy ennek
hatására megnő az újságnak az oldalszáma. Van egy közszolgáltatási szerződés, ami szabályozza, hogy egy
évben 14 alkalommal, ilyen terjedelemben, ilyen mennyiségben. Gondolom, hogy első körben az újságnak a
feladata, hogy megnézze azt, hogy van-e olyan rovat. Például a következő számban kettő helyett csak egy étterem
kritika van, de a másik oldalra befér valamelyik rendelet, akkor amúgy rendben van, vagy azt mondja, márpedig ez
a 32 oldal mindenképpen kell és ezért fog kérni még plusz 4 oldalt. Ilyen értelemben ez a döntés nem került elénk.
Értem, amit mond.
Árva Péter: Fontos pillanat, hogy teljesen egyetértek Polgármester Asszonnyal. Azt gondolom, hogy nem
szánhatunk erre az újságra több pénzt, mint amit eddig. Ez egy olyan sarokpontja volt, amit én minden egyes
tárgyaláson, amikor a média cégről beszéltünk, én kötöttem az ebet a karóhoz. Kérem, gondoljunk arra, hogy
útfelújításra harmadannyit költünk, mint erre a médiára. Ez sok pénz a kerületnek, pláne egy ilyen időszakban.
Továbbra is tartom magam ahhoz az állításhoz, hogy ez ne kerüljön többe, mint a korábbi részekre szedett
médiának az összessége. Azokat a kérdéseket, amik az újság tartalmi részével kritikaként felmerült én azt is
szeretném kibontani. A vezetésed mellett, hogy ha mi testületileg azt az igényt fogalmaznánk meg, hogy az újság
legyen helyibb és közszolgálatibb, akkor ebben tudnál-e partner lenni? Mi gondolsz arról a tervről, hogy az újság
fokozatosan vagy azonnal kerüljön át az online térbe? Erről szakmailag is érdekel a véleményed, illetve
feltételezhető-e, hogy ez pénzügyileg kedvezőbb mederbe tereli ezt az újságot?
Vágvölgyi B. András: Annak idején egy független lap vezetésére kaptam megbízást. Ezt a független lapságot
nagyon komolyan vettem. Polgármester Asszony is elmondhatja, hogy amikor nincs válság időszak, akkor 2-3
havonta szoktunk beszélni. Nem egyfajta transzmissziós szíjként, ha még emlékszik valaki így a politikai
gazdaságtan órákra hogyan volt ez. Deutsch képviselő úr biztosan emlékszik, ahogyan az úsztatásra is emlékszik.
Azt gondolom, hogy a lap függetlensége az mindenképpen fontos volt számunkra. Az is, hogy a Polgármesteri
Hivataltól is független, és a Képviselő-testülettől is független. Egy hivatalos sérelmezés volt az elmúlt 2 évben
Torzsa képviselő úr nyújtotta be, meg Árva Péter, amikor arról volt szó, hogy a DK-ás képviselő jelöltnek olyan
fotója került be, amikor éppen pislogott. Hozzátartozik a dologhoz, hogy itt többször beszéltünk arról, hogy milyen
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gépállománnyal, milyen gépparkkal működünk. Jellemzően mindenki saját gépen dolgozik, a géppark az teljesen
elavult, 15-20 éves komputerekkel. A tördelő az otthoni saját képernyőjét hozza el lapzártákra tördelni. Akkor a
pandémiának csúcsrajáró időszaka volt, akkor teljesen home office-ból történt a szerkesztés. Nyilván egy laptop
képernyőjén nem annyira látszódott, hogy képviselőjelölt úr éppen pislog. Egyébként ő engem felhívott ezzel a
dologgal kapcsolatban, amikor ennek visszhangja lett, hogy ugye tudom, hogy ő nincs a dolog mögött,
megköszöntem a hívását.
Azt gondolom, hogy a kisebb dolgokat, amik gyors reagálású, és kisebb dolgok, azokat nyilván az online térben
kellene készíteni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy Ferencváros polgárai megérdemelnek egy jó minőségű, szép
kiállítású magazint. A megjelenés időtávja, hogy havi vagy évi 10 db szám, ezek mind kérdések, amikről
beszélhetünk. Egy progresszív budapesti kerületnek – márpedig a IX. kerületet mindenképpen ilyennek tartom –
nagyon fontos feladata az, hogy részben online, részben print, részben televíziós, illetve podcast tartalmakat is
hordozzon. Ilyen szempontból azt mondom, hogy én fejleszteném a médiát és nem visszacsökkenteném. Amikor
a pénzügyi lehetőségekről kiderült az, hogy ezek korlátosabbak, akkor az újság oldalszámát 32-ról levittük 28
oldalra, tehát hogy spóroljunk. Ez is egy lehetőség. Ilyenkor persze nagyon nehéz Mátyás képviselő úr által kért
tartalmakat beszuszakolni, mert akkor úgy érezzük, hogy az újság függetlensége kerül veszélybe, ha nem a
szerkesztőség által meghatározott tartalmak kerülnek be, hanem be vannak nyomva különböző dolgok. Egyébként
az irodalmi pályázat díjazottjairól nekem kimondottan jó véleményem van. Borsik Miklóssal például eléggé
barátságos viszonyban vagyok. Örömmel közöljük az írásait csak akkor szerkesztőségi tartalom vész el.
Megjegyzem, hogy két étterem kritika még soha nem volt. Azt gondolom, hogy partnerek lennénk abba, hogy az
újságot hogyan lehetne fejleszteni. Általában a ferencvárosi médiát hogyan lehetne fejleszteni. Milyen módon
tudnánk megcsinálni azt, hogy ebben a kerületben a kerületi lakosoknak meglegyen a napi szintű tájékoztatása,
ami a képviselő-testületi ülésekről, képviselők aktuális dolgaival is foglalkozik. Ugyanakkor azt is fontosnak látom,
hogy ez a kerület biztos, hogy megérdemli azt, hogy befejezzük azt a kísérletet, ami az önkormányzati lapokról
valamennyien tudjuk, hogy általában azt szokták mondani, hogy elsősorban krumpli hámozáskor a héj
összegyűjtésére szokás tartani. Mi tettünk egy kísérletet az elmúlt 2 évben arra, hogy minőségi lapot csináljunk.
Valóban igaz az, hogy ennek ellenzéki hangütése van, azt viszont nem lehet rá mondani, hogy pártos lenne a
hangütése. Nem hiszem, hogy azt mondaná Torzsa képviselő úr, hogy mi most szocialisták lennénk vagy
párbeszédesek vagy momentumosok lennénk. Egy általános ellenzéki hangütése van a lapnak. Azt gondolom,
ahogyan azt Polgármester Asszony is megjegyezte, hogy a KESMA meg a MTVA országában minden kis
szamizdatra is szükség van. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból a mi lapunk elég jól teljesített. Ugyanakkor azt
sem gondolnám, hogy kizárólagos lenne ez a dolog. A FIDESZ Frakcióval többször próbáltunk beszélgetéseket
kezdeményezni, interjút stb. Ők elutasították ezt a kérést. Mi egyébként az országgyűlési választások során mind
a két FIDESZ-es képviselőjelölttel, Böröcz László úrral is és Sára Botond úrral is készítettünk interjút. Azt gondoljuk,
hogy a közszolgálati tájékoztatásnak, követelményeknek eleget tettünk. Azt gondolom, hogy partnerek lennénk egy
média megújulásban. Ami május 27-én történt az egy jogszerűtlen ügyvezetői döntés volt. Miért nem én lettem az
ügyvezető? Informális beszélgetésekben volt erről szó, nem a Polgármester Asszonnyal, lejjebb lévő szinteken. Én
mondtam, hogy voltam már ugyan életemben részvénytársasági elnök meg nem tudom én micsoda, de nem vagyok
üzletember és nem szeretek ezzel foglalkozni. Tartalmi kérdésekkel szeretek foglalkozni, ezért vagyok
főszerkesztő.
Baranyi Krisztina: Tisztelt Képviselőtársaim tényleg nagyon sokáig fog tartani ez a napirend és valójában ez az
előterjesztés nem a ferencvárosi média finanszírozásról vagy annak az alulfinanszírozottságáról szól, de azért
engedjenek meg nekem pár mondatot. Az előző ciklusban, tehát 2014-től 2019-ig, tudom, hogy Torzsa képviselő
úr csak külső bizottsági tagként volt jelen, a legtöbbször minden egyes költségvetés tárgyalásakor, módosítás
tárgyalásakor és azon kívül is pont a szocialista frakció mondta el a képviselő-testületi üléseken, hogy milyen
bődületesen túl volt finanszírozva a ferencvárosi média a FIDESZ-es ciklus alatt. Ezzel én teljesen egyet értettem.
Annyira volt túlfinanszírozva, hogy azt gondolom és a mai napig vállalom, hogy annál többet erre a médiára nem
szabad költeni, mint amennyit a FIDESZ elköltött. 121 millió forintot költünk jelenleg is évente erre a médiára. Ezek
a jogos felvetések, amelyek itt elhangzottak, és bocsánat Főszerkesztő Úr, hogy ellentmondok Önnek, de olyan
nincs, hogy a kötelezően előírt tartalmak nem kerülnek be és akkor Ön azt mondja, hogy a függetlenség kerül
veszélybe, hogy ha kimarad egy-két véleménycikk vagy bármilyen más, ilyen nincs. Van egy összeg abból kell
gazdálkodni, abban vannak kötelező tartalmak és nyilván van az Önök szerkesztői szabadsága alapján egy
összeállított tartalom. Egyébként többször kértük az ügyvezetőt, hogy erre a helyzetre állítson össze egy
javaslatcsomagot, amely ebbe az összegbe belefér. Belefér az újság, illetve a TV elkészítése. Ez nem történt meg.
Jelzem képviselőtársaimnak, hogy nem csak az újság kap pénzt ezen a cégen keresztül, hanem a televízió is pénzt
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kap ezen a cégen keresztül. Ha spórolunk vagy megnézzük, hogy hol, milyen módon, mit lehet, akkor mind a két
területet figyelembe kell venni. Egyébként kizárólag a papír áremelkedése miatt jött be költségvetési kérelem a
cégtől. Nem jött semmilyen olyan javaslat, hogy van 121 millió forintunk, hogyan kellene másként csinálni a két
tartalomgyártást, ahhoz hogy beleférjünk ebbe a bődületes pénzbe. Azt tudom elfogadni, hogy ha rajtunk kívül álló
ok, például egy papír áremelkedés megjelenik, azt természetesen pluszban finanszírozhatja az Önkormányzat, de
egyébként pont elég pénzből működik a ferencvárosi média.
Torzsa Sándor: Szeretném rögzíteni, hogy mindenkiben rögzüljön, amit Polgármester Asszony kb. 20 perccel
ezelőtt mondott. Mi köze van a városvezetésnek ahhoz, hogy nincsenek kifizetve az újságírók. Reiner Úr, amit
elmondott, hogy az volt a városvezetésnek az elvárása, hogy csökkenjen az újságban a különböző cikkeknek a
tartalma, meg a különböző újsággal kapcsolatos költségek, amit az előbb elkezdett kifejteni, hogy ha nincs több
pénz… Ezt kezdte el végrehajtani Hagymási Zoltán. Abból a végrehajtásból eszkalálódott a két újságírónak a
konfliktusa. Ön mondta el az előbb, hogy mit vártak el Hagymási Zoltántól. Abban igaza van Polgármester
Asszonynak, hogy arra a lapra egy fillért nem adtunk volna, ami az előző években volt. Na, de egy színvonalas
újságra, amit Vágvölgyi B. András csinál. Azért kezdtük el ezt az egész médiát átalakítani, hogy egy független,
pártatlan újság legyen, ami színvonalas, attól sajnálni a pénzt? Őszintén? És akkor tartani a színvonalat? Úgy,
hogy újságírók nincsenek kifizetve? Ezen vigyoroghat Polgármester Asszony a mikrofon mögött, de baromira
nincsen rendben. Csinálhatják azt, hogy Önök csak ott vannak, mint városvezetés és semmihez nincs semmi
közük, itt sem vagyunk, de ez nem igaz. Önt azért választották meg ennek a kerületnek az élére, hogy ha vannak
ilyen konfliktusok, vannak ilyen problémák, akkor kezelje. Ránk tolta az egészet, igen. Ne haragudjon, de most
sincs semmilyen javaslat. Az előző képviselő-testületi ülésen azt kértük, hogy a média helyzetére jöjjön be erre a
képviselő-testületi ülésre egy előterjesztés. Nézzük meg azt, hogy milyen lehetséges utak vannak az újság
kiadására, átalakítására csak egyszerűen azért, mert tudunk számolni. 12,7 millió forintot tettek be, ami a mellékelt
számok alapján a nyomdaköltség emelkedésével nem jön ki, plusz az ÁFÁ-nak a kezelése. Összeadtam és
akárhogy is számolom 18 millió forint. Szeretnék látni kalkulációkat ezzel kapcsolatosan. Ugyanezt mondtam el az
előző képviselő-testületi ülésen. Ezzel kapcsolatban semmi nincs, mert mindennel foglalkoztak, hogy a Torzsa a
hibás, meg mindenki hibás, de azzal, hogy a média cégnek a valódi problémáját megoldják, na, azzal nem. Ez a
probléma másfél éve, és ez vezetett oda, hogy két egyébként tényleg kiváló szakember halálosan összeveszett és
odáig jutott, hogy a konfliktusokat Hagymási Zoltán így kívánta megoldani. Ne haragudjanak, de ezt nem lehet
másképp látni. Értem, hogy ez rohadt ciki Önöknek, mert van a városvezetésnek felelőssége, amit próbálnak
magukról letolni, de hát ez attól még létezik.
Baranyi Krisztina: Én azért többre tartanám az Ügyvezető Urat, minthogy érzelemvezérelt sérelmi döntéseket
hoz.
Reiner Roland: Egy mondatot engedjen meg Képviselő Úr, nyugodtan nézze meg a múltkori jegyzőkönyvet.
Ugyanazt mondom, amit akkor is, hogy volt mellékelve számítás, én értettem abból az előterjesztésből, hogy mit
kér a média cég, miért annyit, és abban egyeztünk meg, hogy kértem egyeztessen a média cég vezetőjével, hogy
megkapja azokat az adatokat, amiket Ön nem kapott meg. Én nem tudok tőle mit kérni, mert amit én kaptam, én
abból megértettem a problémát. Ezen a ponton nem tudok mit kezdeni, és aztán 2 nappal később jött ez a
felmondás, az vagy összefügg vagy nem függ össze ezzel. Nem gondolom azt, hogy ezt a helyzetet úgy gondolta
volna kezelni az ügyvezető, hogy ellehetetleníti az újságot és akkor ebből spórol meg pénzt vagy nem is tudom,
hogy ez a két kérdés ebben a formában hogyan függ össze, de ezt azért nem tartom túl valószínűnek.
Jancsó Andrea: Elveszünk abban, hogy ki a hibás meg társai. Ha visszatérünk Mátyás képviselő úr elfogadott
jogszabályára, rendeletre, többlettartalomra stb. Figyelembe vesszük Vágvölgyi B. András szempontját, hogy sérül
a szerkesztői szabadság, és nem írhatják meg azt, amit a függetlenség jegyében, akkor ezt kinek kellett volna
kezelni? A Képviselő-testületnek? A közszolgáltatási szerződés tartalmazza, hogy mit és hogyan. Minket köt egy
jogszabály, de a közszolgáltatási szerződés módosítására soha semmilyen előterjesztés nem jött, hogy ezt a
problémát kezeljük. Ezt nem a képviselőknek kell összeállítani, hanem a városvezetésnek. Ha van egy ilyen
konfliktus, akkor ezt miért nem lehetett így kezelni? Akkor lehetett volna a nyomdai költségek emelkedése, nemcsak
a papír minőségének a megtartása, és egy kicsit megalapozottabban indokolni. Miért kenjük a cégvezetőre, a
Képviselő-testületre? Egy közszolgáltatási szerződésmódosítás kellett volna hozzá.
Reagálnék Deutsch képviselő Úr hozzászólására, hogy létezik a Ferencváros Újság hivatalosan csak nincs
megjelentetve. A 9 Magazin kérdéses hogyan jött létre a kiadói jogok és az alapító a média cég. Erről nem hoztunk
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semmiféle határozatot, mint Képviselő-testület, lehet, hogy egyszemélyi döntésben a pandémia alatt történt ilyen,
de egyébként az, hogy a 9 Magazin alapítása hogyan történt meg számomra rejtély. Az tény, hogy az NMHH-nak
a regisztrációs oldalán szerepel, be van jegyezve, a média cég az alapító, illetve a kiadói jogokat is gyakorolja.
Vágvölgyi B. Andráshoz lenne kérdésem. Körvonalazódott, hogy a szakmai intendáns pozíció elfogadható lenne.
Nekünk döntést kell hozni, hogy az ügyvezetőt felmentjük, nem mentjük. Nyilván támogatjuk azt is, hogy ha
elfogadható ez a pozíció Vágvölgyi B. Andrásnak. A két fél a továbbiakban fog-e tudni együttdolgozni? Vágvölgyi
B. András fog-e tudni a továbbiakban például, ha nem mentjük fel Hagymási Zoltánt, vele dolgozni? Ha megkapja
a szakmai intendáns pozíciót, akkor visszavonja-e a keresetét a munkaügyi perben?
Deutsch László: Megállapítható, hogy Baranyi Krisztina rendkívül rossz vezető. A megdöbbenésemre a
képviselők többsége úgy beszél Vágvölgyi Bátor András Józseffel, mintha a pozíciója nem rendült volna meg. Nem
lett volna elbocsátva. Ez nekem rendkívül furcsa, valami történt uraim. Van egy cégvezetőnk, akit munkáltatói
jogokkal ruháztunk fel, élt a munkáltatói jogaival. Elbocsátotta Vágvölgyi András Józsefet. A bemutatkozásánál
megígérte, hogy tényszerű lesz. Ez az újság Főszerkesztő Úr nem független, mi finanszírozzuk. El tud képzelni
egy olyan intézményt, egy olyan céget, olyan magánszemélyt, hogy a maga gyönyörűségére létrehoz egy újságot
és ott tobzódik? Ön véleményem szerint egy öntelt, próféta jellem. Ön mindent megmagyaráz, mindent elmond.
Egy önkormányzati újságnak reálisnak kell lenni, azt itteni eseményeket feldolgozni, nem kritikus hangnemmel élni
a képviselőkkel, akik legjobb tudásuk szerint hoznak döntéseket. Önnel ellentétben a képviselők a rossz
döntésekért anyagilag is felelősek. Miután ez a vita kezd parttalan lenni a lokálpatriótáknak lenne egy javaslatuk.
Professzor Asszony hova lett? Bocsánat. Maradjon Hagymási Zoltán a TV főszerkesztője, írjunk ki pályázatot az
újság főszerkesztői posztjára, és írjunk ki pályázatot a média cég vezetésére, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy akit
Baranyi Krisztina javasol 110%-osan nem szokott bejönni. Éppen olyan, mintha ha egy irodavezetőt megölelnék,
másnap kirúgnák, hiszen mindenki tanúja volt világhírű szerelmünknek Baranyi Krisztinával. Ne legyünk elfogultak,
és engedjük dr. Vágvölgyi urat, hogy ússzon tovább, ahogyan említettem volt. Egy ilyen kvalitású ember biztos ott
talál állást, megélhetést, ahol akar. Ez képviselői előterjesztés volt Alpolgármester Úr.
Gyurákovics Andrea: Feltettem egy kérdést az előterjesztés mellékletében szereplő illetővel szemben. Aki az
előterjesztésben szerepel azonos-e azzal, aki a VIII. kerületben kicsit viharos körülmények között távozott?
Reiner Roland: A távozásának a körülményeit nem ismerem pontosan, de azonos azzal, aki dolgozott a VIII.
kerületben egy önkormányzati cég vezetőjeként. Én is csak az önéletrajzát ismerem.
Gyurákovics Andrea: Reagálnék arra, amit Főszerkesztő Úr mondott, hogy nem volt jelzés a képviselők részéről
azzal kapcsolatosan, hogy milyen tartalmak jelennek meg az újságban. Több bizottsági ülésen, képviselő-testületi
ülésen is képviselői kérésként megfogalmazódott Ön felé, és akkor itt voltak a kollégái, illetve Ügyvezető Urat is
kértük, hogy jelezze Önnek, gondolom ez megtörtént, hogy a bizottsági ülésekre is várnánk Főszerkesztő Urat és
lennének kérdéseink. Személy szerint nekem is lettek volna kérdéseim. Erre eddig nem került sor, úgyhogy most
így 2 év után örömmel látom ismét személyesen. Érdekes, amit mondott, hogy ez egy szamizdat újság. Hát
szamizdat újsággal közszolgáltatási szerződést kötni egy új műfaj egy Ferencvárosi Önkormányzatnak. Köszönöm
szépen, hogy elismerte azt, amit mi többször hangoztattunk, hogy egy ellenzéki jellegű újság. Mi ezt többször
elmondtuk, ezt most Ön alátámasztotta, ezt köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy akkor független egy újság, ha
ellenzéki, mert elhangzott Torzsa képviselő úrtól, hogy ez egy független újság. Ön azt mondja, hogy ellenzéki újság,
tehát akkor az Önök tekintetében a független újság egyenlő az ellenzéki újsággal? Ez az én véleményem, ez költői
kérdés volt, nem akarom tornáztatni Főszerkesztő Urat. Viszont, az hogy mi nem nyilatkoztunk az újságnak, ezt
elmondtam a kollégáinak is, Önnek nem volt személyesen alkalmam elmondani, hogy ez akkor történt, amikor
többek között hozzám is, és a Frakcióvezetőkhöz is voltak kérdések. Elmondtam a kérdésekre a választ majd nem
azok jelentek meg, illetve nekem tulajdonítottak és írtak le olyan válaszokat, amiket nem én mondtam. Ezt jeleztem,
amire sajnos már nem volt korrigálási lehetőség, mert a nyomdában volt. Ez a későbbiekben sem történt meg.
Pontosan azért, ami az újságban megjelenik tartalmilag a frakciónknak sok problémája volt. Leginkább, ha
diplomatikusan akarok fogalmazni a Kormány kritikával. Most nagyon diplomatikusan fogalmazok és nem másként.
Azt is sokszor szóvá tettük, hogy ebben a kerületben a Fradi egy olyan „intézmény” a ferencvárosiak életében,
amiről Bakócz Tamás álnéven író illető – nem tudom, hogy újságíró-e vagy milyen titulusa van – elég egyéni
véleményt fogalmazott meg, és eléggé olyan stílusban írt a Fradiról, amit mi többször kifogásoltunk. Egy
szerkesztőségi kép került be a legutolsó újságba, jelzem, bár én nem kérem, de megkapom az újságot, de
köszönöm szépen, és el is olvasom minden példányát, tehát felkészülök belőle. A legutolsó számban van egy
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szerkesztőségi fotó. Ott láttam örömmel, hogy sikerült Bakócz Tamást beazonosítani, aki a FEV IX Zrt. igazgató
tanácsában ül. Ez egy érdekes vonal. Az előterjesztésben Alpolgármester Úr tulajdonképpen megerősítette, hogy
ki lenne az új kinevezett média cég vezetője. Olvasunk róla egy önéletrajzot is, de azért elolvasva újságcikkeket,
és elolvasva és meghallgatva egy VIII. kerületi képviselő-testületi ülésen történteket, azért sok minden kiderül.
Szeretnék felolvasni egy-két dolgot a cégműködéssel kapcsolatban, ahol Gőz Gabriella vezető volt. „A
teljesítésigazolásokra vonatkozóan általánosan megállapították, hogy azok nem megfelelő tartalmúak. A
teljesítésigazolásokról hiányzott a megrendelésből, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben teljesítette-e. A
beszámolókat nem készítették el teljeskörűen, több esetben árajánlatot hibásan töltöttek ki.” Egy levelezésből
kiderül, hogy egy szerződést a teljesítés alatt a birtokbaadást követően foglaltak írásba, vagyis a szerződést eredeti
dátummal írták alá, a birtokbaadási jegyzőkönyvet utólag állították ki és tanúztatták le. Ezek ismerősek valahonnan,
nem? Mi ilyeneket már olvastunk, ilyen belső jelentést, így a kerülettel kapcsolatosan. Még sok mindent fel tudnék
olvasni. Jellemző dolog, hogy amikor Gőz Gabriellát vezetőnek kinevezték az sem képviselő-testületi döntés volt,
és nem pályázati döntéssel született meg, hanem a baloldali többségű józsefvárosi városvezetés kinevezte
pályáztatás nélkül. Most megint mi is ezt csináljuk. Nem tudom, hogy mi ennek a története, hogy miért kell ezt
nekünk állandóan így csinálni? Úgy tűnik, hogy akiket mi pályáztatás nélkül Baranyi Krisztina ajánlására, amit a
képviselőkkel megszavaztat, illetve azokkal, akik támogatják, az általában nem szokott bejönni.
Vágvölgyi B. András: Jancsó Andrea képviselő asszonynak válaszolnék. Az volt a kérdése, hogy a
főszerkesztőség helyett elfogadnám-e ezt a szakmai intendánsnak nevezett, kreált pozíciót. A válaszom az, hogy
nem tudnám elfogadni, tehát a főszerkesztőség az én munkám. Több, mint 20 újságíró egységesen kiállt mellettem,
ahogyan korábban is megjegyeztem, ezt a szakmai szolidaritás olyan jelének tartom, ami egyrészt ritka ebben az
országban, másrészt pedig azt gondolom, hogy engem is kötelez morálisan, elsősorban. El tudom fogadni azt,
hogy tartalomfejlesztési igazgatóságot, szakmai intendánsságot csináljak a cégnél, de azt gondolom, hogy az újság
főszerkesztéséről nem mondhatnék le. Az elbocsátásom jogszerűtlen volt, ez egy jogsértő állapot, amiben most
éppen vagyunk, amit az Ügyvezető Úr hiányolt, akkor én vidéki terepmunkán voltam. Meg lehet nézni az utolsó
számot, kerületünk egyik nagyon ismert filmrendező lakója Grünwalsky Ferenc életműdíjat kapott a szegedi
Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, és ott háttér beszélgettem vele, mivel ha én írtam volna a szerkesztőségi cikket,
akkor mindenképpen kitértem volna a szakmai életútjára, Jancsó Miklóssal, Szomjas Györggyel való viszonyára.
Frakcióvezető Asszony kommentárjait megértettem. Azt gondolom, hogy egy jogszerűtlen állapot állt elő.
Remélem, hogy a Képviselő-testület a jogszerűséget helyre fogja állítani. Engem egy határidő is kötelez,
nyilvánvalóan a munkaügyi peremet, amennyiben olyan határozat születik most, ami nem orvosolja ezt a problémát,
akkor be fogom adni még a héten.
Baranyi Krisztina: Frakcióvezető Asszony állításai, amit a sajtóban olvasott, tudjuk, hogy a kormánymédia lejárató
cikkei azok gyakorlatilag ma egy erkölcsi bizonyítvánnyal felérnek. Az a gyanús, akiről a FIDESZ média nem
híresztel semmit. Természetesen Gőz Gabriellának meg fogjuk adni a szót. Úgy tudom, hogy pályáztatás útján lett
kinevezve. Ez már konkrét hazugság, ami itt elhangzott. Egyébként pedig ideiglenes megoldás kell, azért hogy a
cég tovább tudjon működni, egészen addig, amíg egy pályázat kiírása és a Képviselő-testület általi elbírálása után
nem lesz egy új ügyvezető. Erről Gőz Gabriella nem tudom, hogy most tud-e nyilatkozni, hogy egyáltalán azon a
pályázaton szándékozik-e elindulni vagy nem. Azt mondja, hogy nem, de majd elmondja a Képviselő-testület előtt
is, hogy mi a szándéka. Ez egy ideiglenes a cég működését biztosító megoldás, illetve nyilván abban várunk tőle
segítséget, hogy a képviselők, és a városvezetés által elvárt, és most eléggé kontrasztosan körvonalazódott
igényeket az újság elkészítésével, a média működésével, a papírral kapcsolatban tegyen majd javaslatokat a
Képviselő-testület elé ebben az átmeneti időszakban, amíg ő lesz a cég élén. Kérem, Gőz Gabriellát, hogy fáradjon
ki.
Deutsch László (ÜGYREND): Ha jól értettem Vágvölgyi Úr továbbra is itt akar dolgozni, meg lettünk fenyegetve,
és ha jól értettem belesz*rt a saját tányérjába a Képviselő-testület biztos megható figyelemmel hallgatta.
Amennyiben szavazásra kerül sor tisztelettel azt javaslom, hogy névszerinti szavazás legyen. Kíváncsi vagyok
melyik képviselőtársam őrizte meg a gerincét.
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Szeretném kérni Polgármester Asszonytól, hogy ha én valamiből idézek, vagy
valahonnan felolvasok miért gondolja azt, hogy csak sajtóból tudok tájékozódni. Nagy valószínűséggel nem csak
abból, tehát készültek ezzel kapcsolatosan jelentések. Amit felolvastam, engedje meg, hogy a fejlécét felolvassam:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatala dr. Sajtos Csilla jegyző, Összefoglaló
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tájékoztatás a JKN Zrt. (Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.) beszerzési eljárásainak a Józsefvárosi
Önkormányzat balatonalmádi strandfürdője bérbeadásának, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok JKN
Zrt. által hasznosításának vizsgálata tárgyában készített ellenőrzési jelentés alapján. Nem sajtóból, nem tartom
valószínűnek, hogy Jegyző Asszony a sajtónak írta ezt. Ráadásul nem VIII. kerületi, akitől idézek.
Baranyi Krisztina: Azzal kezdte a felszólalását, hogy sajtó értesülések alapján. Kérdezem képviselőtársaimat,
Takács Zoltán, Torzsa Sándor, Jancsó Andrea és Takács Máriusz vannak még bejelentkezve, hogy
meghallgassuk-e először Gőz Gabriellát és utána teszik fel a kérdéseiket. Igen, Jancsó Andrea Főszerkesztő Úrtól
szeretne kérdezni, megadom a szót.
Jancsó Andrea: Elhangzott egy félmondat Főszerkesztő Úrtól, hogy a Képviselő-testülettől várja a jogszerűtlen
állapot helyreállítását. Takács Zoltán képviselőtársam is feltette már azt a kérdést, hogy akkor hogyan lesz ennek
a vége. Ha ezt szeretné a városvezetés Főszerkesztő Úr, akkor mi a megoldási út, mert ebből az előterjesztésben
nincs jogkörünk, mi Ön felett munkáltatói jogokat nem gyakorolhatunk, innentől nem tudjuk helyreállítani sem ezt a
jogszerűtlen állapotot. Arra szeretnék választ kapni, hogy a nap végén hogyan lesz Vágvölgyi B. András
főszerkesztőnek visszahelyezve? Ezt a városvezetés hogyan tervezi meg? Az előterjesztésből nem derül ki.
Baranyi Krisztina: Az előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy az ügyvezető felmentésének az egyik oka a
jogilag aggályos és az újság működését ellehetetlenítő döntése volt. Amennyiben ezt az előterjesztést
megszavazzák, akkor egyértelmű állásfoglalás, ha nem is jogi, természetesen mi nem tudunk oda senkit
munkaviszonyba visszahelyezni. Az új ügyvezető fog tudni. Azt gondolom, hogy ez a döntés, ami most következik,
és ezt lehet szándéknyilatkozatba is foglalni, az egy egyértelmű elköteleződés amellett, hogy a főszerkesztőt
visszahelyezzék a pozíciójába.
Vágvölgyi B. András: Ahogyan elmondtam arra szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak úgy,
hogy az újág eddigi irányvonala tartható legyen. A lapnak kell törekednie arra, hogy olcsóbban jelenjen meg. Az
egész média cég költségvetéséről nem voltam eddig tájékoztatva. 121 millió forintot hallottam az imént, ebből a
szerkesztőség költségei 1 évben 20 millió forint. Lapszámonként 2 millió forint az, amibe az újságírók, fotósok
kerülnek a többi a nyomda, és a televízió, amire én nem látok rá, sajnos. Ettől függetlenül nyitottak vagyunk
bármilyen megoldásra. Mi is az ésszerűsség álláspontját képviselnénk. Szeretnénk azt, hogy akár egy gyengébb
papírminőséget, akár… A ritkább megjelenést nem javaslom, mert a havi magazin egy műfaj, viszont, ha
átmennénk egyfajta folyóiratba az a magazinszerűséget megkérdőjelezné. Kérem, a tisztelt Képviselő-testülettől,
hogy egy olyan döntést hozzon, ami lehetővé tenné a jogszerűtlen állapot helyrehozatalát, ami előállt Hagymási
ügyvezető úrnak a hirtelen meghozott döntésével kapcsolatban. Kiemelem, hogy se előzetes figyelmeztetés nem
volt. Ami korábban felmerült, hogy ezt a blokkoló –óra rendszert be akarta vezetni, akkor én erre írtam neki egy
választ, miszerint nem blokkoló-óra rendszerben működünk. Egyébként is egy formaszerződést írtam alá, amit
tulajdonképpen hivatali dolgozóknak, irodistáknak szokás adni. Akkor is volt valami kényszerhelyzet, hogy ha nem
írom alá, akkor valami nem lesz kifizetve. Ez másfél évvel ezelőtt történt. Ebben voltak mindenféle
kényszerhelyzetek. Nyilván nem járultam volna hozzá, ha egy rendes tárgyalás előzi meg a főszerkesztői
szerződésemet ahhoz, hogy ne kötetlen munkaidejű legyen az elfoglaltságom. Híváslistával, print screen-ekkel stb.
igazolható az, hogy hétvégén is történt munkavégzés, szabadság alatt is történt munkavégzés. Az újságírás az
nem egy nine to five job. Önök kezében van a döntés, amennyiben nem, akkor a jogi út lesz az, amit követnem
kell.
Takács Zoltán: Végül valamelyest választ kaptam. Az az elképzelés, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg, hogy
Vágvölgyi B. András elbocsátása jogszerűtlen volt és ez alapján kérje fel az új megbízott ügyvezetőt arra, hogy
nevezze ki újra? Még mindig az a kérdésem, hogy ez a jogszerűtlenség ez hogyan lesz azonnal kimondatva, mert
én nem gondolom, hogy a Képviselő-testület alkalmas lenne arra, hogy ezt törvényesen kimondhassa.
Takács Máriusz: Elhangzott, hogy a szakmai intendáns egyáltalán nem elfogadható dolog, akkor én a
módosítómban ezt a szakmai intendáns kifejezést tartalomfejlesztési igazgatóra módosítom.
Baranyi Krisztina: Természetesen Képviselő Úr így ez nem lesz kimondva, ezt nem mondhatja ki a Képviselőtestület. Arról van szó, ami benne is van az előterjesztésben, hogy lényeges kötelezettségszegés, súlyos
gondatlanság és ennek az oka a főszerkesztő eltávolítása. Egy szándéknyilatkozatot tudunk megfogalmazni, hogy
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szerintünk ezt a helyzetet az eredeti állapotra vissza kellene állítani. Hallgassuk meg Gőz Gabriella jelöltet.
dr. Gőz Gabriella: Gőz Gabriellának hívnak. Először Képviselő Asszonynak szeretnék reagálni. 2020-ban pályázat
nyomán kerültem a JKN Zrt.- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. - igazgatósági elnöki székébe. Csak 2021ben, amikor a céget átalakították, a cég vezetését átalakították, megszűnt az igazgatóság és onnantól volt
egyszemélyi ügyvezetés, tehát vezérigazgatói struktúrára állt át a cég. A Covid miatti jogi helyzetben Polgármester
Úr döntése alapján lettem igazgatósági elnökből vezérigazgató. 2020-ban pályáztam a pozíciómra. Az idézett
jelentéssel kapcsolatban nagyon megtévesztő. Most az értékelésből, az összefoglalóból volt egy néhány mondat
beidézve. Itt egy milliárdos, több száz milliós költségvetésű cégről beszélünk, ami sokkal több területtel foglalkozott,
mint a média cég. Az alapján, amit mondott nem lehet megítélni, hogy egyébként milyen súlyú megállapításokat
tett a céggel kapcsolatban. Ebből nem derül ki, hogy adott esetben egy 20 ezer forintos beszerzéssel volt probléma
vagy akár egy 10 millió forintos beszerzéssel volt probléma. Ez egy kiragadott dolog volt. A balatoni táborral
kapcsolatban pedig tulajdonképpen a tulajdonos, akinek a döntése mindig szent, egy ügyvezetőnek azt mindig
pontosan tudnia kell, hogy a stratégiai döntéseket egy gazdasági társaságnál a tulajdonosok hozzák, a
tulajdonosnak menetközben megváltozott a döntése, illetve bizonyos kérdésekben nem döntött, ez vezetett a
távozásomhoz, hogy esetleg a további kérdéseiket megelőzzem. Azt gondolom, hogy eljön az a pillanat egy
gazdasági társaságnál, amikor hogy ha egy ügyvezetőnek és a tulajdonosnak a véleménye nem egyezik adott
kérdésekben, teszem azt az ügyvezető döntések hiányában nem tudja a feladatait korrektül ellátni, akkor fel kell
állnia. Azt is szeretném elmondani, mert Képviselő Asszony a beszámolót is említette és idézte. Szeretném felhívni
arra a figyelmet, hogy a cégnél az önkormányzati Képviselő-testület döntése alapján a Felügyelő Bizottságnak
mindig FIDESZ-es képviselő volt az elnöke. Tehát ez a cég a FIDESZ-es Képviselő Úr által vezetett Felügyelő
Bizottság értő, látó tekintete alatt, az ő hozzájárulásával, szakmai munkájával, felügyeletével dolgozott. A
pályázattal és a média cég működésével kapcsolatban előzetesen annyit tudok mondani, hogy én arra kaptam
felkérést, és úgy is látom, hogy az a feladat, hogy ebben a helyzetben át kell vizsgálni ezt a céget olyan értelemben,
hogy a képviselők, akár a következő, akár egy néhány hónappal későbbi ülésen felelős döntést tudjanak hozni
arról, hogy ez a cég milyen formában, hogyan menjen tovább. Amibe beletartozhat adott esetben, ha úgy gondolják
finanszírozási, szervezeti vagy tartalmi átalakítás is. Most nagyon sok olyan kérdésről beszéltek, amit szerintem itt
most nem lehet eldönteni, hiszen ehhez olyan előtanulmányokra van szükség, olyan vizsgálatokra van szükség,
ami alapján dönteni lehet. Én ebben látom a fő feladatomat erre az időszakra, amíg a Képviselő-testület meg nem
pályáztatja ezt az ügyvezetői munkakört és egy végleges ügyvezető mellett nem döntenek.
Torzsa Sándor: Nagyon nagy baj az, hogy kiderült, hogy ugyanaz a Gőz Gabriella, mint a VIII. kerületi Gőz
Gabriella, mert azt a jelentést Pikó András rendeltette el a cég működésével kapcsolatosan és 2021. október 21én tárgyalta a józsefvárosi Képviselő-testület. Gőz Gabriella előtte lévő nap mondott fel, mert a jelentés alapján
felmentette volna Pikó András vezette Önkormányzat Gőz Gabriellát. Bocsánatot kérek Gabriella, a mi frakciónk
nem látja azt, hogy Ön alkalmas lenne arra, hogy ezt a helyzetet tudná kezelni, itt elég nagy probléma van. Már
most is magyarázkodik a VIII. kerületi szerepvállalása miatt. Most tényleg megoldásra van szükség.
Olyan emberre van szükségünk, aki ért a médiához, egy olyan emberre van szükségünk, aki 1989-ben ott volt,
amikor a Magyar Televízió 2-es csatornája elindult, egy olyan emberre van szükségünk, aki a Friderikusz
produkcióknak kezdő rendezője volt, egy olyan emberre van szükségünk, aki 1997-ben, amikor elindult a
kereskedelmi RTL ott volt, a szórakoztató műsoroknak volt a főszerkesztője. Egy olyan emberre van szükségünk,
aki az ATV-nek volt a főszerkesztője, főrendezője. Egy olyan emberre van szükségünk, aki a Hír Televíziónál is
dolgozott és a Magyar Televíziónál is hírháttér műsorokat szerkesztett. Szeretnék módosító javaslatot benyújtani.
A média cég élére egy média szakember kell, olyan, aki már induló médiumoknál ott volt. Sikerre vitte ezeket a
médiumokat, sikeres produkciókat menedzselt, mi Hoffmann Györgyöt fogjuk javasolni a Média cég vezetésére,
televíziós rendezőt, a magyar médiának az egyik legnagyobb szaktekintélyét. Felkértük, a frakciónk felkérését
elfogadta.
dr. Mátyás Ferenc: Elhangzott, hogy felkérés történt Gőz Gabriella irányába. Ez honnan jött? Miért ő? Mi volt a
szempont? Hogyan került elénk Gőz Gabriella neve? Megkérdeztem a Pikó kabinetnél, hogy egyébként mi a
vélemény és álláspont, és a katasztrofális vezető, aki komoly szakmai hibákat vétett. Nekem a kabinettől ez jött
vissza. Itt ugyanúgy vezetni kellene embereket, amire jelzés alapján a skill képesség nem volt a legmegfelelőbb,
meg voltak szakmai hibák is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor a kabinet mit értett komoly szakmai hibák alatt.
Takács Máriusz (ÜGYREND): A válasz meghallgatása után frakciószünetet szeretnék kérni.
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dr. Gőz Gabriella: Nem kívánok válaszolni, nem kívánok reagálni.
Baranyi Krisztina: Gőz Gabriellát olyan ajánlással kaptuk, ha úgy tetszik, bocsánat a csúnya szóért, ami nekem
100%-osan megbízható. Szakértelmében 100%-ig megbíztunk, egyébként olyan embert kerestünk, aki vezetett
már, látott már céget. Azt a feladatot, amit még egyszer hangsúlyozom, átmeneti időszakra szól, azt el tudja látni,
végre tudja hajtani például ezzel a határozattal is majd, amit a Képviselő-testület szab neki. Természetesen az,
hogy újságíró legyen a cégnek az ügyvezetője, azt mi nem tartjuk szerencsésnek, nem is újságírót kerestünk,
hiszen ez egy teljesen más tevékenység. Egy újságíró nem feltétlenül jó cégvezető, de hát a Képviselő-testület
bölcsessége mindenekfelett.
Reiner Roland: A 20 perces frakciószünetet toldjuk meg 40 perccel és legyen 1 órás frakció- és ebédszünet, 14.00
órakor folytatjuk. Szünetet rendelek el.
Frakciószünet
Szünet
Takács Zoltán: Közben valamilyen csoda folytán megérkezett Hoffmann György életrajza. Polgármester Asszony
említette Gőz Gabriellával kapcsolatban, hogy az ő szemében Gőz Gabriella alkalmatossága minden felett áll. Ha
nem is kérünk egy komplett CV-t itt szóban, mikor, hol dolgozott Gőz Gabriella és milyen vezetői feladatellátás volt
az, amivel meggyőzte Polgármester Asszonyt arról, hogy kétségkívül ő a legalkalmasabb a feladatra.
Baranyi Krisztina: A teljes önéletrajz melléklete az előterjesztésnek Képviselő Úr elolvashatta, hogy mikor, meg
hol, meg mit dolgozott. Nem a legalkalmasabbat találtuk meg a feladatra, hiszen a legalkalmasabbat, azt majd egy
cégvezetői pályázat fogja megtalálni. Ez egy átmeneti megoldás, egy átmeneti időszakra szól, és erre a feladatra
én a referenciák alapján tökéletesen alkalmasnak találom Gőz Gabriellát.
Hoffmann Györgyben, ha jól értem Kálmán Olga parlamenti képviselő asszony férjét tisztelhetjük?
Torzsa Sándor: Mi sem firtatjuk, hogy Polgármester Asszony férje hol dolgozott. Szerintem az, hogy kinek, milyen
családi kapcsolatai vannak, az nem feltétlenül a szakmai alkalmasságával van egyébként összefüggésbe. Nem
vizsgáltuk, hogy milyen családi kapcsolatokkal rendelkezik. A Kabinetfőnökénél sem vizsgáljuk, Alpolgármester
Asszonyánál sem vizsgáljuk, hogy milyen családi kapcsolatokkal rendelkeznek. Szerintem ez eléggé ízléstelen.
Baranyi Krisztina: Azt jelenti, hogy Önök nem tudják, hogy Kálmán Olga férje-e vagy sem? Tudják-e vagy nem?
Torzsa Sándor: Vezetés szempontjából miért releváns, hogy milyen családi kapcsolatok vannak? A szakmai
tapasztalatok a relevánsak, nem? Vagy Polgármester Asszony patriarchális rendszert szeretne Ferencvárosban
bevezetni, hogy ilyen családi kapcsolatokon keresztül szeretné vezetni, mert akkor érdemes vizsgálni ezt, de
Ferencváros még mindig egy demokratikus rendszer, ahol szakmai szempontok alapján választunk ki valakit, és
nem családi kapcsolatok alapján.
Baranyi Krisztina: Ezeket a kérdéseket Ön teszi fel. Én egy egyszerű kérdést tettem fel, hogy Hoffmann György
az a Hoffmann György, aki a parlamenti képviselő asszony, Kálmán Olga férje, illetve, hogy Önök tudnak-e erről.
Én csak ennyit kérdeztem. Nem a szakmai alkalmasságát vagy nem alkalmasságát kérdőjeleztem meg.
Meghallgatnánk Hoffmann Györgyöt is, hogy például óhajt-e a pályázaton részt venni, amit a cégvezetésére kiír a
Képviselő-testület vagy milyen tervei vannak. Gőz Gabriella itt van és rendelkezésre áll. Jön ő is, megérkezik?
Most gyorsan áttekintettem cégvezetői tapasztalatot nem látok benne, műsorgyártási, illetve rendezői tapasztalatok
vannak, de ettől függetlenül, természetesen alkalmas lehet a pozícióra.
Reiner Roland: Megkezdjük a szavazást. Először a módosító indítványokról.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Javaslom, hogy először szavazzunk Gőz Gabrielláról, arról, hogy alkalmasnak
találja-e a Képviselő-testület Gőz Gabriellát. Utána szavazzunk Hoffmann Györgyről, és utána szavazzunk az
összes többiről. Ne az legyen, hogy esetlegesen nem találunk cégvezetőt és egy törvénytelen helyzet áll elő.
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Először nézzük meg azt, hogy Gőz Gabriellát alkalmasnak találnánk-e cégvezetőnek, döntsük arról, ha igen, utána
is fel tudjuk menteni Hagymási Zoltánt.
Baranyi Krisztina: Kérem szépen Jegyző Asszony véleményét erről, mert én úgy gondolom, hogy amíg nincs
felmentve a tisztségéből a jelenlegi ügyvezető, addig nem tudunk szavazni az új ügyvezető személyéről.
Reiner Roland: Értettük, csak arról tudunk szavazni, ami módosítóként elhangzott, hogy az előterjesztés határozati
javaslatának 2. pontjában Gőz Gabriella nevét cseréljük Hoffmann Györgyre. Arról tudunk szavazni, de arról, hogy
őt alkalmasnak találjuk-e, arról nem értem hogyan szavazzunk.
Torzsa Sándor: Kértem határozathozatal előtt egy szavazást arról, hogy a Képviselő-testületnek legyen egy
véleménynyilvánítási lehetősége, hogy alkalmasnak gondoljuk-e Gőz Gabriellát, és utána szavazzunk arról, hogy
alkalmasnak találjuk-e Hoffmann Györgyöt, és utána kezdődjön a határozathozatal. Erre tettem javaslatot, nem a
konkrét határozatoknak a megszavazására, hanem hogy legyen előtte egy véleménynyilvánító szavazás.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, elnézést kérek, de véleménynyilvánító szavazás arról, hogy alkalmas-e valaki,
akit nem láttunk, egyáltalán nem került szóba az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, akinek látunk egy
önéletrajzát, aki egy szót nem szólt arról, hogy például elvállalná-e vagy milyen tervei vannak. Hogyan szavazzunk
arról, hogy alkalmasnak találjuk-e vagy nem, amikor most hallottuk először ezt a felvetést?
Reiner Roland: Nincs vita, csak olyan javaslatot tett Képviselő Úr, amit nem tud értelmezni a jegyző az SZMSZünk alapján. Egy határozatot megelőző szimpátiaszavazás.
Árva Péter (ÜGYREND): Megfontolandónak tartom képviselőtársam javaslatát. Nem szeretnék olyan helyzetbe
kerülni, hogy egyik jelölt sem kapja meg a támogatást és ez akkor derül ki, amikor már felmentettük Hagymási Urat.
Annyi értelmét látom ennek – nem jogilag – hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy felmentünk egy cégvezetőt
és nincs helye megfelelően alkalmasnak tartott helyettesnek.
Baranyi Krisztina (ÜGYREND): Bocsánat, én kérnék szépen egy szimpátiaszavazást Johnny Deppről. Ki, mit
gondol arról Johnny Depp volt az erőszaktevő vagy pedig a felesége volt az agresszív ebben a kapcsolatban?
Kérem, akkor ugyanígy szimpátiaszavazás a döntés előtt a Képviselő-testülettől. Ügyrendben kértem ezt.
Képviselő Úr a határozati javaslatnál fogunk szavazni arról, hogy Hoffmann Györgyöt vagy Gőz Gabriellát akarjuke ügyvezetőnek.
Torzsa Sándor: Még egyszer mondom, hogy ügyrendi javaslat volt. Szeretnék kérni egy ügyrendi szavazást arról,
hogy ezt a szavazást elrendelik. Nem kell meggyőzködni Johnny Deppről, meg ilyenekről, mert ez mégis csak egy
Önkormányzat, Ön meg mégis csak egy polgármester egyelőre. Arra kérem szépen, hogy legyen erről egy
szavazás, hogy így fogjuk a határozatot meghozni. Értem, hogy Önnek bármit lehet, bármikor bedobni bármit és
akkor az úgy működik. Bocsánatot kérek, szerintem egyenlő a mandátum elve, mi is tettünk egy javaslatot, van egy
SZMSZ. Ez a jogszabály mindenkire vonatkozik. Erről szeretnék kérni most egy szavazást, hogy legyen egy ilyen
szimpátianyilvánító szavazás.
Reiner Roland: Még egyszer azt tudom mondani, hogy a szimpátiaszavazás intézményét az SZMSZ nem ismeri.
Értem, hogy mit szeretne elérni Képviselő Úr, de azt mondom, hogy az ügyrendben megtett javaslat nem irányulhat
egy olyan akcióra, amit egyébként nem tudunk értelmezni. Ezen akadtunk meg, de ha Jegyző Asszonynak van egy
megoldási javaslat, hogy oldjuk fel, akkor feloldjuk.
Baloghné dr. Nagy Edit: Nekem sincs megoldási javaslatom arra, amit a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzata úgy határoz meg, hogy az ügyrendi jellegűnek a Képviselő-testület vezetésével, rendjével
összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő, eljárási kérdésre vonatkozó javaslat
tekinthető ügyrendinek. Mivel ma 9.00 órától most 14.30 óráig is túlléptünk a Szervezeti és Működési Szabályzat
keretein, legyen szavazás erről.
Baranyi Krisztina: Kérem szépen pontosan a kérdést. Nem értek egyet Jegyző Asszonnyal, de ezt majd a
Kormányhivatal eldönti.
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Torzsa Sándor: Sztarenki Pál megválasztásakor, amikor megválasztottuk a Pinceszínház igazgatójának pont így
szavaztunk, hogy volt előtte egy szimpátiaszavazás mindegyik jelöltről. Polgármester Asszony javaslata volt.
Gondolom, akkor más székben ült. Most ne menjünk ebbe bele. Az a javaslat, hogy arról szavazzunk most, hogy
legyen szimpátiaszavazás a két jelöltről, és amelyik többséget kap, annak a neve kerüljön bele a határozati
javaslatba.
Reiner Roland: Szerintem ilyen nincs, de azt tudom mondani, hogy akkor szavazunk két alkalommal
szimpátiaszavazással két személyről, de ezt követően ugyanúgy a módosítót fogom feltenni szavazásra és akkor
a szimpátiaszavazás eredménye alapján fognak tudni dönteni. Ez így jó? Legyen így. Az első szavazás, hogy a
Képviselő-testület alkalmasnak tartja-e Gőz Gabriellát.
Gőz Gabriella: Nagy tisztelettel bejelentem, megkönnyítve a Képviselő-testület dolgát, hogy akkor én ezzel nem
kívánok élni. Nem szimpátiaszavazásra jöttem, hanem munkára. Ha erről nem lehet szó, akkor nagyon szépen
köszönöm a megtisztelő figyelmüket, de én visszaléptem ebben a pillanatban.
Baranyi Krisztina: Mivel ezáltal az én javaslatom, ha úgy tetszik „üres” maradt és ezt így nem lehet szavazásra
feltenni csak egy módosító van, ezért én ezt úgy egészíteném ki, hogy 2. pont: megbízza Pataki Márton Dánielt az
átmeneti időre történő cégvezetésre.
Torzsa Sándor: Szerintem Polgármester Asszony bohózatba fullasztotta a média céggel kapcsolatos kérdést. Azt
gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor Polgármester Asszonynak nem a hatalmi szempontokat kellene nézni,
hanem a cég működésének szempontjait. Szégyenkezem, hogy egy média cégnél ilyen szintű vitába süllyedtünk.
Polgármester Asszonynak ez nem az első, és nem az utolsó hibázása a média céggel kapcsolatosan. Az a kérdés,
hogy lesz-e 10 olyan bátor ferencvárosi képviselő, aki valóban rendbe akarja tenni a média cégnek a dolgát? Vagy
nem lesz és akkor Polgármester Asszony által vizionált szituáció lesz, amit kezdetektől fogva sejtettünk, hogy ezt
a helyzetet nem megoldani akarja, hanem balhét csinálni belőle. Ez a tétje ennek a szavazásnak, balhé vagy egy
jól működő média cég.
Baranyi Krisztina: Kíván-e Képviselő Úr szimpátiaszavazást Pataki Márton Dániel, illetve Hoffmann György
között?
Torzsa Sándor: Igen, szeretnék.
Reiner Roland: Először Pataki Mártonról szavazunk. Pataki Márton vállalja? Bólintással jelezze, igen. Kérem,
szavazzunk először Pataki Márton alkalmasságáról nyilvánítson véleményt, szimpátiát a Képviselő-testület,
alkalmasnak tartja-e az ügyvezetői feladatok ellátásra.
241/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pataki Márton
Dánielt alkalmasnak tartja a Média Nonprofit Kft. ügyvezető feladatainak ellátására.”
(6 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)
A szavazásban 12 képviselő vett részt:
Sajó Ákos
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Takács Krisztián
Takács Zoltán
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Takács Máriusz

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
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Torzsa Sándor
Deutsch László
Szilágyi Zsolt
Gyurákovics Andrea
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Mezey István
Zombory Miklós

Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

Reiner Roland: A másik szimpátiaszavazás Hoffmann György személyéről szól. Kérem, szavazzunk.
242/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hoffmann
Györgyöt alkalmasnak tartja a Média Nonprofit Kft. ügyvezető feladatainak ellátására.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 2 tartózkodás)
A szavazásban 12 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Baranyi Krisztina
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Mezey István
Sajó Ákos
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

Reiner Roland: Az eredeti határozati javaslathoz érkezett összesen 5 módosító, illetve ami szóban elhangzott.
Most ezekről fogunk szavazni.
dr. Mátyás Ferenc: Visszavonom a javaslatomat.
Csóti Zsombor: Én is szeretném visszavonni a módosító javaslatom.
Reiner Roland: A 156/2/2022. sz. Takács Zoltán módosító javaslatáról szavazzunk. Kérem, szavazzunk.
243/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a mindenkori kerületi újság terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre
történő átállására.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Média Nonprofit Kft. ügyvezetője
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(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Mezey István
Árva Péter
Deutsch László
Kállay Gáborné
Reiner Roland
Zombory Miklós
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Baranyi Krisztina: Képviselő Úr ezzel kapcsolatban nem kaptam választ arra az igen jelentős kérdésre, hogy
ebben megmaradna-e Vágvölgyi B. Andrásnak a főszerkesztői pozíciója? Ez mit takar pontosan? Két pozíció lenne
az újságnál tartalomfejlesztésre és főszerkesztésre? Vagy ez ugyanaz a pozíció? A nevét értem, hogy
megváltoztatta, de maga a tartalma mi lenne ennek a pozíciónak, azt nem fejtette ki?
Takács Máriusz: A határozati javaslatban pont azt kérem Önöktől, hogy dolgozzák ki ennek a kereteit. Szerintem
elég világos az, hogy egy kötetlenebb formájú tartalmi felelős vezető az, akit szeretnénk. Az igazgatói státusszal
nem csak az újságnál, hanem a média cégnél is lenne. Tegyenek rá ajánlatot, ez van a határozati javaslatban.
Baranyi Krisztina: A cégvezető tegyen majd rá javaslatot?
Takács Máriusz: A cégstruktúra átalakítására tesz javaslatot az én határozati javaslatom, illetve arra, hogy ezt
dolgozzák ki.
Reiner Roland: A 156/3/2022. sz. Takács Máriusz módosító javaslatáról szavazzunk, és a szakmai intendáns
helyett tartalomfejlesztési igazgató kifejezés szerepeljen a javaslatban. Kérem, szavazzunk.
244/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Ferencváros Média Nonprofit Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő rendes képviselő-testületi
ülésre tegyen javaslatot úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz
létre.
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Mátyás Ferenc
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Mezey István
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Kállay Gáborné
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Tartózkodás
Tartózkodás
Tartózkodás
Távol
Távol

Reiner Roland: A 156/6/2022. sz. Torzsa Sándor módosító javaslatáról szavazzunk, ami két pontból áll. Az egyik
a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírása. A másik a
főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírása, ami nem tudom, hogy jogszerű-e, tekintve, hogy
az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kérem, szavazzunk külön a két pontról, először az első pontról.
Baranyi Krisztina: Ez el is dőlt, hiszen hogyha kiírunk egy pályázatot amellett, hogy Vágvölgyi B. András intendáns
lesz, akkor az azt jelenti, hogy lesz egy pályázat, amin Ő nyilván már nem indul, hanem lesz még egy főszerkesztő
is mellé. A két fős cég már három fős lesz, meg még a Kálmán Olga férje, csodálatos média terméket fogunk
szerkeszteni. Felhívom a figyelmüket, hogy Vágvölgyi B. András, ha jól értettem nem akar sem intendáns, sem
tartalomszolgáltatási igazgató lenni. Vagy ezt rosszul értettem?
Vágvölgyi B. András: Ahogyan elmondtam és pont a szerkesztőségi szolidaritás miatt gondolom úgy, hogy a
főszerkesztői pozíciót nem szeretném feladni. Hogy ha érkezik bármilyen ajánlat, ami azt mondja, hogy a média
fejlesztéshez hozzátartozhat valami, ami vonatkozna a televízióra, a leendő onlinera, illetve a podcastra, akkor azt
elvállalnám, de ez egy plusz pozíció. A főszerkesztőségről nem szeretnék lemondani.
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Polgármester Asszony megint tévesen tájékoztatta a Képviselő-testületet, muszáj
helyretennem. Nincs a pályázati kiírásban olyan, hogy a média cégnek az intendánsa nem indulhat főszerkesztői
pályázaton. Polgármester Asszony azt állította, hogy a kettő kizárja egymást, ez nem igaz. Szeretném kérni a
Képviselő-testületet, hogy ne hagyják befolyásolni magukat. Polgármester Asszony valószínűleg nem olvasta el
ezt sem, mint ahogyan az előző előterjesztéseket sem, ezért csak feltételezésekből kommunikál, mint ahogyan
általában szokott.
Baranyi Krisztina: Az a tény Képviselő Úr, hogy Takács Máriusz képviselő úr elfogadott módosítója, illetve ha
most az Ön módosítóját is elfogadja a Képviselő-testület, akkor az a helyzet áll elő, hogy Vágvölgyi B. András
intendáns lesz, és ki lesz írva egy főszerkesztői pályázat, amivel lesz az újságnak egy főszerkesztője még
pluszban. Ez a tény, ez nem félre tájékoztatás. Még csak nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a független,
szakmai újságíró szervezetektől Ön elvenné a főszerkesztő kiválasztásának a jogát, és a Képviselő-testület – tehát
politikusok – hatáskörébe utalná. Mindazt, amiért küzdöttünk, hogy független, szabad média legyen
Ferencvárosban, az ennek a módosítónak az elfogadásával el fog veszni.
Deutsch László: Meglepődve észlelem, hogy az elbocsátott főszerkesztőnek feltételei vannak. Ez meghökkentő.
Mélyen tisztelt asszonyom, Ön a szabad, független médiát úgy képzeli el, hogy mindenkitől szabad, mindenkitől
független, csak Öntől nem. Ne röhögtessen már ki minket, felnőtt emberek vannak itt. Ön átlátszó, átlátható és
most már kiismerhető.
Takács Máriusz: Jó szó ez az intendáns, de már rég elfelejtettük, nincs intendáns. Tartalomfejlesztési igazgatót
fogadtunk el. Megválaszolva a kérdést, az én előterjesztési szándékom egyáltalán nem az volt, hogy Vágvölgyi B.
Andrást távolabb toljam ettől. Az a feladata ennek a pozíciónak, hogy találjuk meg azokat a kereteket, ami nem
arról szól, hogy neki be kell írnia reggel 8.00 órakor a portán magát, hanem úgy tudja ezt a médiát főszerkeszteni,
tartalomfejleszteni, hívjuk, aminek akarjuk, hogy a keretek is jók ehhez. Szerintem ez elég egyértelmű szándék, és
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nem arról van szó, hogy kitolni szeretnék vele, hanem pont az, hogy egy olyan pozíció legyen körülötte egy cégen
belül, ami alkalmas a munkájának a kiteljesedésére.
Torzsa Sándor: Ha valaki nézi ezt a képviselő-testületi ülést… Polgármester Asszony már elment odáig, hogy a
legnagyobb bizalmi embere legyen inkább a cégnek a vezetője, csak ne hogy véletlenül egy szakember legyen
ennek a cégnek az élén. Szerintem ez már bohózat. Most már Polgármester Asszony retteg attól, hogy pályázat
legyen. Ha egyszemélyben nevezi egy politikus a főszerkesztőt az nem probléma, ha testületileg, átláthatóan,
transzparensen történik egy folyamat az probléma. Őrizzük meg a komolyságunkat Polgármester Asszony. Értem
azt, hogy szorult helyzetben van, mert elrontotta a média cégnek gyakorlatilag minden létező fázisát, és nem
sikerült megoldani a problémát. Mi ezt megértjük, de itt most van valószínűleg egy olyan pillanat, amikor rendet
tudunk tenni, rendbe tudjuk tenni a cég helyzetét. Az Ön által javasolt ember két perce menekült el a feladattól,
ilyen szintű javaslatokat tesz Polgármester Asszony. Értem azt, hogy ez nem megy, de akkor hagyja azokra, akik
ezt meg tudják csinálni. Igen, én azt szeretném, hogy egy átlátható, transzparens kiválasztási folyamatban legyen
kiválasztása, mind a végleges cég vezetője, mind az újság főszerkesztője. Most nincs perpillanat ennek az
újságnak főszerkesztője jogi értelemben. Mi nem bíróság vagyunk, nem tudunk olyan határozatot hozni – az lenne
nekünk is a legkényelmesebb – hogy Vágvölgyi B. András munkaviszonyát visszaállítjuk. Ezért, amit tenni tudunk,
az az, hogy kiírunk egy pályázatot. Ezen a pályázaton, aki a feltételeknek megfelel, elindulhat. Ha Vágvölgyi B.
András meg fog felelni ezeknek a feltételeknek, akkor természetesen elindulhat. Vágvölgyi B. Andrásra a frakciónk
számít ennél a cégnél, ezt kifejeztük, jeleztük, de azt nem várja el tőlünk Polgármester Asszony, hogy itt most
garantáljuk egy pályázati eljárásnak az eredményét? Azt szeretné, ha jól értem, hogy egy pályázati eredménynek
az eredményét tudjuk garantálni. Ezt nem fogjuk tudni garantálni.
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr szándékosan vagy nem szándékosan keveri a cégvezetői pályázatot és a
főszerkesztői pályázatot. Vágvölgyi András már részt vett egy pályázaton. 21 jelentkező közül választotta ki egy
szakmai döntőbizottság. Az, hogy Ő visszakerül-e a főszerkesztői pozícióba vagy sem azt az ügyvezető fogja
nyilván a Képviselő-testület itt kinyilvánított szándéka szerint visszahelyezni őt a pozíciójába. Most az a helyzet,
hogy Vágvölgyi B. András nem lesz újra főszerkesztője ennek az újságnak, hogy ha az Ön módosítóját elfogadja
a Képviselő-testület. Az lesz, hogy Önök annulálják azt az eredményt, hogy szakmai testület bíráljon el egy
főszerkesztői pályázatot, hanem a saját hatáskörükbe vonják, politikusok fogják elbírálni és politikai alkuk alapján
fog eldőlni majd, hogy ki lesz ennek az újságnak a főszerkesztője. Ez fog történni, mert ezt szavazzák meg, és Ön
akármit is mond, akárhogyan is próbálja befolyásolni, félre tájékoztatni a közvéleményt, nem tudom tényleg, hogy
szándékosan-e vagy nem. A cégvezetői pályázat ott van, szerepel az előterjesztésemben, a főszerkesztői pályázat
az egy másik ügy, és ezzel az Ön javaslatával Vágvölgyi B. András nem lesz főszerkesztője tovább ennek az
újságnak. Az, hogy intendáns lesz-e vagy sem, abban is bizonytalan vagyok. Bocsánat szakmai igazgató, hiszen
az, hogy egy ilyen pozíciót létrehoz-e és betölt-e a cégvezetője, az nem képviselő-testületi hatáskör. Ugyanúgy,
ahogyan a főszerkesztő visszahelyezése sem az. Megértem Takács Máriusz jó szándékát, de ezt gyakorlatilag
annulálja Torzsa képviselő úr módosító indítványa a főszerkesztői pozícióra. Még egyszer mondom, ha a tisztelt
Képviselő-testület elfogadja, akkor ez az egy szabad média is megszűnik szabad médiának lenni.
Gyurákovics Andrea: Takács Máriusz képviselőtársamhoz és Főszerkesztő Úrhoz szól a kérdésem. A módosító
javaslatban a tartalmi igazgató pozíció létrehozása szerepel. Viszont az nincs megnevezve, hogy azt a
Főszerkesztő Úr külön javadalmazásért fogja elvégezni vagy ez egy társadalmi megbízatás lesz a részére? Onnan
jutott eszembe, hogy ránéztem Pataki Mártonra, hiszen ő annak idején párhuzamosan vitte a FEV IX Zrt-ét és a
FESZOFE Ktf-ét. Ő ezt úgy csinálta, hogy egy fizetést kapott érte. Neki nem volt külön juttatás ezért. Ez a módosító
javaslatból számomra nem derül ki. Hogyan gondolják ezt?
Reiner Roland: Megismétlem, hogy szerintem a második határozati javaslat, ami a főszerkesztő kiírásáról dönt,
az ebben a formában nem értelmezhető. Abban a formában, ahogyan Takács Máriusznak a javaslata szól, hogy
van egy pozíció és arra tegyünk javaslatot, hogy ezt beépítsük-e a cégnek a struktúrájába, az rendben van. De a
cég jelenlegi működése alapján a Képviselő-testület az ügyvezetőt tudja megválasztani és minden más pozíciónál
az ügyvezetőnek van döntése. Ezt megváltoztathatjuk, de először, akkor azt kell megváltoztatni, és ezt követően
lehet a pályázatot kiírni. Szerintem itt átugrik egy lépést. Olyan nincs, hogy jövő héten behozok egy javaslatot, hogy
a FESZOFE Kft. belső-ferencvárosi kirendeltség vezetőjére kiírunk egy pályázatot, mert a cég struktúrája ezt nem
teszi lehetővé. Ezt kérem, fontolja meg!
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Torzsa Sándor: Polgármester Asszony azt mondja, hogy ha van egy transzparens, átlátható pályázat, és ennek
keretében kerül kiválasztásra egy cégvezető, meg egy főszerkesztő, az a szabad sajtónak a megszűnését jelenti.
Jó, értjük egymást. Reiner Úr javaslata komoly észrevétel. Számomra is dilemma, hogy a módosító előterjesztésen
a jogilag megfelelt aláírás az hogyan kerülhetett oda? Úgy látszik most már a városvezetés nem csak médiaügyi
szakértő, hanem jogiügyi szakértő is, akkor mindenhez is tetszenek érte csak valahogyan nem működnek a dolgok.
Van egy nagy indián mesekönyv abban szoktak ilyenek lenni, hogy bemondanak ilyen megoldási javaslatokat és
akkor azok működnek. Arra kérem Önöket, hogy őrizzük meg a komolyságot.
Takács Máriusz: Ezeket a kérdéseket kell majd kidolgozni a szeptemberi előterjesztésbe. Lehet ezt a pozíciót úgy
elképzelni, hogy egyrészt a főszerkesztői pozíció és feladat, és plusz valami mellé vagy kevesebb, mint a
főszerkesztői, vagy valami nincs benne és van benne más. Nyilván van egy feladatkör, ami egy pozícióhoz tartozik,
hogy ez most átfedi, kétszer akkora, attól függ, mit teszünk bele. Nyilván, ha kétszer akkora a feladat, akkor nyilván
nem ugyanazért a bérért megy, de ha mondjuk kevesebb a főszerkesztői feladat, de itt van egy másik, akkor lehet
ugyanaz a bér, nem tudom. Ez az, amit a cégvezetőnek kell, illetve a főszerkesztőnek összetenni. Ez egy ilyen
cégstruktúrabeli változás, ahol a meglévő feladatokat is át kell szortírozni, meg az újakat is átgondolni, hogy mi
történik. Pataki igazgató úr, amikor a FESZOFE Kft-ét vezette az tudhatóan egy átmeneti állapot volt, ő valószínűleg
azért nem kért a plusz munkáért pénzt.
Vágvölgyi B. András: Frakcióvezető Asszony kérdésére válaszolva nekem valójában ma került elő úgy igazán ez
a probléma. Egyetértek Takács Máriusszal, és amihez én igazán szeretnék ragaszkodni az a főszerkesztői pozíció.
Még pedig azért, ahogyan azt Polgármester Asszony is elmondta, hogy egy szakmai grémium választott meg, sok
jelölt közül. Azt gondolom, hogy a főszerkesztői pozíció és jogsértő állapotnak a felszámolása. Ez egy jogsértő
állapot. Nyilván Frakcióvezető Asszony is megkapta azt a keresetet, amit a Fővárosi Bírósághoz adtam be az
üggyel kapcsolatban. Ha nem tudunk zöldágra vergődni, akkor nyilvánvaló már csak a határidő miatt is ez ma vagy
holnap be lesz adva a Fővárosi Bírósághoz. Ez természetes, hiszen egy jogsértő állapotról van szó. Az, hogy
mennyi plusz munka a tartalomfejlesztési igazgatóság, azt nem tudom megítélni, erre nem szeretnék válaszolni.
Azt gondolom, hogy a szeptemberi ülésen addigra ez a dolog kiderül, de addig végezném társadalmi munkába,
tehát a főszerkesztői fizetésemért. Megjegyzem, hogy ezt fontos volna eldönteni, mert akkor nekem is TB-hez kell
mennem, meg álláskeresési járulék, meg nem tudom én micsoda… Nagyon szeretném, ha ez nem volna
szeptemberig eltolva ez a történet, ebben kérem a segítségüket.
Csóti Zsombor (ÜGYREND): Jegyző Asszonyhoz fordulok. Segítsenek már tisztába rakni ezt a helyzetet.
Alapvetően belekeveredtünk egy borzasztóan méltatlan helyzetbe, ami mindenki számára kellemetlen, ami itt folyik.
Az én állampolgári naivitásomban én úgy látom ezt a helyzetet, hogy Vágvölgyi András egy munkajogi helyzetben
van, a cégvezetője felmondott neki. Mindenki a feje tetejére áll, hogy próbáljunk egy lehető legjobb megoldást
találni, ami a városvezetésnek, a képviselőknek, Vágvölgyi B. Andrásnak, Hagymási Zoltánnak, mindenkinek
megfelelne. Jogilag rendben legyen, a cég működjön, de igazából akármilyen javaslat jön mindig kiderül egy
kiskapu. Lehet, hogy lemaradtam, amikor a főispán belovagolt a vármegye házára, és azt mondta, hogy mi vagyunk
a Munkaügyi Bíróság, de nem látom azt, hogy Vágvölgyi András munkaügyi keresetében nekem milyen
felelősségem vagy jogosítványom van dönteni. Mi közöm van nekem ahhoz, hogy neki igaza van vagy nincs. Erre
van megfelelő szerv az majd el fogja mondani. Arról szól a vita, hogy ez a kereset ne kerüljön beadásra, tehát olyan
megoldást találjunk, hogy a szerkesztőség ne álljon fel, az újság elkészüljön, a cég jogilag rendben legyen, és erre
most már 17 javaslat érkezett, és még mindig ott tartunk, hogy Vágvölgyi András elmondja ugyanazt harmadszorra,
szerencsétlen, hogy ő szeretne dolgozni. Ezt szeretném megtudni, hogy nekünk, akkor tulajdonképpen, miről kell
dönteni?
Baloghné dr. Nagy Edit: A főszerkesztő jogviszonyával kapcsolatosan nincs döntési jogköre a Képviselőtestületnek, mert az az ügyvezető munkáltatói jogköréhez tartozó kérdés. Ugyanakkor valóban az sem tartozik a
Képviselő-testület jogkörébe, hogy pályázatot írjanak ki, de ha már odáig jutottak a módosításban, hogy akár
pályázatot is kiírnának a főszerkesztői állásra, akkor egyébként ajánlást megfogalmazhatnak, aminek a
jogszerűsége vitatható, de hogy javasolják, hogy az új ügyvezető vagy a régi ügyvezető a pereskedés elkerülése
érdekében fontolja meg. Nyilván a keresetlevél beadását követően is és a perfelvételi eljárásban is megkísérli a
bíróság a felek között egyezséget létrehozni. Ezt megtörténhet előtte is. Döntést arra vonatkozólag, hogy a
munkajogviszonyát helyre állítják vagy a megszűnt jogviszonya helyett egy újat létesítenek most a Képviselőtestület nem tud hozni. Bárki is lesz az Ügyvezető Igazgatója holnap reggel a média cégnek, akkor fogja érteni,
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hogy mit szerettek volna a képviselők és lesz benne döntési jogköre. Felhívhatja a figyelmét az ügyvezetésnek,
hogy ennek a peres eljárásnak a kimenetelét is mérlegelve kíséreljen meg egyezséget létrehozni valamilyen
módon.
Deutsch László: Megint meg lettünk zsarolva. Nem tudom, hogy észrevették-e az urak, hölgyek ezt a finomságot.
Vágvölgyi Úr jelenleg pozíción kívül van, de úgy viselkedik, mintha újra az övé lenne. Kifejezetten tiltakozom az
ellen, hogy ne a Képviselő-testület írja ki a pályázatot. Annó dacu elmondtam a Képviselő-testületnek, hogy 2005ben a VI. kerület Képviselő-testületének kormányzó része, az MSZP – SZDSZ, hozott egy rossz döntést, ennek
következtében ezek az emberek eltűntek a közéletből, de a mai napig fizetnek. Anyagi felelősséggel tartozunk a
rossz döntéseink miatt. Ezt akarják kivenni a kezünkből. Engem nem érdekel, hogy a Jegyző Asszony mit mond
ezzel kapcsolatban, mit rögtönöz. Felajánlom dr. Baranyi Krisztinának, hogy domborzatának a hátsó felét emelje
meg, menjen be a Fővárosi Kormányhivatalba, ha nem is a neve miatt, de a pozíciója miatt fogadják, és hozzon
egy írásbeli állásfoglalást. Azért írásbelit, mert félek, hogy igen szabadon fordítja le, hogy neki mit mondtak, nem
először fordulna elő.
Baranyi Krisztina: Csóti Zsombor képviselő úrral nagyon egyetértek, és pont ezért szeretném akkor újra
megkérdezni. Ha és amennyiben a főszerkesztő jogállása tisztázódik és ő visszakerül ebbe a pozícióba, nevezzük
is bárminek, tartalmilag erről lesz szó. Akkor Torzsa képviselő úr által módosítóban javasolt és kiírt pályázaton, ha
nem a Főszerkesztő Úr indul vagy nem nyer, hanem egy másik személy, akkor két főszerkesztője lesz a
Ferencvárosi Újságnak, dupla pozícióval és fizetéssel?
Szilágyi Zsolt: Jegyző Asszonytól szeretnék kérdezni. Többször elhangzott, hogy jogsértés. Tudomásom szerint,
amíg a bíróság nem hoz erről határozatot, addig nincs jogsértés, mert az ártatlanság vélelme, az mindenkinek jár.
Ha van egy bírósági döntés, akkor beszélhetünk jogsértésről, ha tényleg volt jogsértés, ha bíróság úgy dönt, akkor
nincs jogsértés. Kérem, volt Szerkesztő Urat, hogy mellőze a jogsértés szót.
Torzsa Sándor: Most is nagyon hasonló szerkezetben működik a Ferencváros Újság. Most is ketten ülnek itt. Van
egy főszerkesztő, és van egy olyan főszerkesztője ennek az újságnak, aki nem főszerkesztő, de főszerkeszti az
újságot, és van egy szakmai vezetője, aki Vágvölgyi B. András. Ez játék a szavakkal típusú történet. Azt az állapotot
vagy helyzetet szeretnénk valamilyen demokratikus úton rekonstruálni, ami szerintem jól működik vagy valamilyen
szinten egy sikeres lapot hozott létre. Értem, hogy Polgármester Asszony nem össze szeretné terelni a
gondolatokat, hanem szét. Véletlenül se legyen ma megoldás, mert akkor az a jó, hogy ha el tud menni az ”Egyenes
beszédbe”, és el tudja mondani, hogy a gaz szocik, meg a gaz dk-ások, meg a még ge*ább momentumosok…
Önnek ez a célja ezt ma elérni, nekünk meg továbbra is az a célunk, amit Csóti Zsombor képviselőtársam
elmondott, hogy Vágvölgyi B. András folytathassa ennél az újságnál, meglegyen a cégnek a megfelelő vezetése,
működjön a televízió és menjen minden úgy, ahogyan egy jól működő média cégnek kell mennie. Ennek az élére
javasoltunk egy szakembert, aki képes, tud segíteni abban, hogy abból a megdöccenésből, amibe most került a
cég, abból kijöjjön. Az Ön által javasolt ember már kereket is oldott. Miről beszélünk? Értem azt, hogy nem szeretné,
hogy sikeres legyen ez a történet. Értem azt, hogy Ön abban érdekelt, hogy Vágvölgyi B. Andrásnak a helyzete ne
oldódjon meg. A lap főszerkesztője ne legyen elhelyezve. Értem azt, hogy abban érdekelt, hogy holnap tiltakozzon
a szerkesztőség. Ezt mind értem, de mi ezt nem szeretnénk, és én azt hiszem, hogy Vágvölgyi B. András sem
partner ebben Önnel. Nem úgy ismerem Önt, hogy ehhez asszisztálna. Pontosan elmondta a vitában is, hogy
tökéletesen elfogadható az neki, hogy ha most mi ezt a pozíciót el kezdjük felépíteni. A főszerkesztői kérdésben
Takács Máriusz és Csóti Zsombor is elmondta, hogy meddig terjed a tartalomfejlesztési igazgatónak a hatásköre
és honnan kezdődik a szerkesztőnek a hatásköre, ezeket mind-mind ki lehet egyenesíteni.
Reiner Roland: Ugyanazokat a köröket futjuk. Aki még be van jelentkezve adok szót, de én a továbbiakban már
csak szavazásra fogok feltenni javaslatokat ennél a napirendi pontnál.
Mezey István (ÜGYREND): Ugyanezt szeretném kérni, kezdjük meg a szavazást.
Árva Péter: Nagyon méltatlan és gyászos vita volt. Ezt szerintem mindenki megszenvedte. Szeretnék odáig
visszamenni hogyan kerültünk ide. Azért vagyunk ebben az helyzetben, mert Polgármester Asszony ezt a céget,
ezt a pályázatot velünk egyeztetés nélkül írta ki. Ennek a cégnek az SZMSZ-e, Alapító Okirata silány, teljesen
átgondolatlan. Vágvölgyi Andrással egy olyan szerződést íratták alá erőszakkal, amiben hülyeségek vannak leírva.
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Olyan hülyeségek, aminek alapján Hagymási Zoltán úgy érezte, hogy joga van kirúgni. Ez nagyon el van rontva,
és nem mi rontottuk el Polgármester Asszony.
Reiner Roland: Torzsa Sándor módosító javaslatáról szavazunk külön mind a két pontról. Először az ügyvezetői
pályázat kiírásáról. Kérem, szavazzunk.
245/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az 1. sz. melléklet szerint a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására
vonatkozó pályázati kiírásról.”
(6 igen, 2 nem, 8 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Takács Máriusz
Torzsa Sándor
Mezey István
Szilágyi Zsolt
Gyurákovics Andrea
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Takács Krisztián
Takács Zoltán
Zombory Miklós
Sajó Ákos

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 2. pontról.
246/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság főszerkesztői feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Jancsó Andrea
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Baranyi Krisztina
Mezey István
Zombory Miklós
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Van még egy módosító javaslat, ami az eredeti határozati javaslat 2. pontja, ahol a megbízott
ügyvezető személyéről szavazunk. Az előterjesztő Pataki Mártont javasolta, a képviselők most tudnak szavazni,
hogy a helyére Hoffmann György kerüljön.
Eddig az összes döntéshozatalunk úgy nézett ki, hogy először végigszavaztuk a módosítókat, majd a határozati
javaslatokat. Ilyenkor az történik, hogy ha az első pontnál nincs meg a többség, akkor a többit már nem teszem fel
szavazásra.
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Szavazzunk az eredeti első pontról, mert ha nem mentjük fel Hagymási Zoltánt,
akkor onnantól kezdve a másik kettő már okafogyottá válik. Először azt kell tisztázni, mindegy hogy a másodikhoz
van-e módosító vagy nincs.
Reiner Roland: Az a helyzet, hogy 2,5 éve amióta az üléseket vezetem többször fordult már elő olyan, hogy egy
első határozati javaslat nem kapott többséget, akkor az abból következő másodikról, harmadikról nem szavaztunk.
De olyan, hogy elkezdjük a határozati javaslatoknak a szavazását, majd a soron következőt módosítjuk, ilyenre
nem emlékszem. Nekem úgy tűnt logikusnak, hogy végigmegyünk az összes módosítón és ezt követően látjuk azt,
hogy mik lesznek azok a határozati javaslatok, amiket értelemszerűen végigszavazunk.
Jancsó Andrea (ÜGYREND): A különbség az, hogy ezek nem tartoztak az eredeti előterjesztéshez tartalmilag.
Ezek kvázi kiegészítések voltak és az eredeti maga a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó módosítókat
azt mindig az adott határozati pontnál kell majd.
Reiner Roland: Jó, szerintem eljutunk ugyanarra az eredményre, de akkor legyen így. Először az eredeti határozati
javaslatnak az első pontjáról, tehát a felmentésről szavazunk.
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Az Mt. 2012. évi I. törvény 79.§ (1) b) javasoltuk az indokolás nélküli azonnal
hatállyal való munkaviszony megszüntetésére.
Reiner Roland: Értem, volt egy javaslat, amit az előterjesztő nem fogadott be, tehát az a módosító, hogy a 78.§
(1) bekezdés helyett a 79.§ (1) b) szerepeljen.
247/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 156/2022.
sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában szereplő 78.§ (1) bekezdés helyett a 79.§ (1) b) szövegrész
szerepeljen.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula

Igen
Igen
Igen
Igen
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Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Mezey István
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Kállay Gáborné
Reiner Roland
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Kérem, hogy a most módosítottak szerint a 156/2022. sz. előterjesztés határozati javaslat 1.
pontjáról szavazzunk.
248/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Hagymási Zoltánt tisztségéből a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja illetve (2) bekezdése alapján azonnali hatállyal visszahívja, egyúttal a
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. és az ügyvezető között 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra szóló vezető állású munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
79. § (1) b) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Mezey István
Zombory Miklós
Deutsch László
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Most szavazzunk arról a módosítóról, hogy a 156/2022. sz. előterjesztés 2. pontja szerinti
megbízás Pataki Márton helyett Hoffmann Györgyre módosul. Kérem, szavazzunk.
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249/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 156/2022. sz.
előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjában Pataki Márton Dániel helyett Hoffmann György szerepeljen.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Baranyi Krisztina
Mezey István
Zombory Miklós
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: A most névvel módosított határozati javaslatról szavazzunk.
250/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza,
Hoffmann Györgyöt (szül.: …………………) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával
2022. december 31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett. A társaság ügyvezetői feladatait Hoffmann György
megbízási jogviszonyban látja el, havi bruttó 650.000 Ft megbízási díjért. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a ferencvárosi média működtetésének
felülvizsgálatáról, a Képviselő-testület legkésőbb a 2022. októberi rendes testületi ülésén dönt.
Határidő: 2022. június 23.
Határidő: 2022. október (pályázati kiírás)
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Baranyi Krisztina

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
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Mezey István
Zombory Miklós
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos

Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 156/2022. sz. előterjesztés 3. pontjáról.
251/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint gondoskodjon a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító okiratában a vezető személyében
bekövetkezett változás átvezetéséről.
Határidő: 2022. július 23.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Mezey István
Zombory Miklós
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Reiner Roland: Az utolsó szavazás a korábban elfogadott módosító javaslatok Takács Zoltán 156/2/2022., Takács
Máriusz 156/3/2022., illetve Torzsa Sándor esetén a 156/6/2022. sz. előterjesztés 2. pontja. Ezek a módosítók
kaptak többséget, kérem, hogy a módosítók elfogadásáról döntsön a Képviselő-testület. Kérem, szavazzunk.
252/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a mindenkori kerületi újság terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre
történő átállására.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Média Nonprofit Kft. ügyvezetője
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a Ferencváros Média Nonprofit Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő rendes képviselő-testületi
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ülésre tegyen javaslatot úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz
létre.
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság főszerkesztői feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le.
Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Baranyi Krisztina
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Zombory Miklós
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

Baranyi Krisztina: Jelzem, hogy a most egyben szavaztatott módosítók közül Takács Zoltán képviselő úr
módosító javaslatát támogatom, a másik kettőt nem.
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
népszavazásról szóló 33/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….)
önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő
Takács Zoltán: Az előterjesztést a Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, illetve a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta és szintén elfogadásra javasolja.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 106/2/2022. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú
szavazás mellett megalkotja 16/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazásról szóló
33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor

Igen
Igen
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Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Mezey István
Sajó Ákos
Torzsa Sándor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

10./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására
(egyfordulóban)
137/2022., 137/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Reiner Roland: Érkezett ehhez egy módosító a 137/2/2022. számon.
Takács Zoltán: Az előterjesztést a Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, illetve a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta és szintén elfogadásra javasolja módosító nélkül.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is támogatásra javasolta.
Reiner Roland: Ehhez az előterjesztéshez érkezett egy módosító, ami a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnál
nem kapott többséget. Megkérhetem a bizottság levezető elnökét, hogy ismertesse, hogy mi volt a módosító
tartalma és miért nem szavazták meg.
Takács Zoltán: A módosító javaslat arról szólt, hogy az Önkormányzathoz beérkező különböző adatigényléseknél
a válaszemail a jelenlegi formájában csak egy nyugtázó automatikus válaszüzenet. A módosító arról szólt, hogy a
válaszemailben manuálisan legyen benne az eredeti email törzsszövege, hogy azonosítani lehessen. A Hivatal
kifejtette az álláspontját miszerint ez automatikusan nem elvégezhető folyamat, így ezt minden egyes alkalommal
manuálisan kellene elvégezni, és ez túlságosan leterhelné az adminisztrációt. A bizottság egyetértett abban, hogy
az előterjesztő szándéka nemes, de mivel jelenleg technikai okok miatt ez aránytalanul nagy terhet róna a Hivatalra,
ezért úgy gondoljuk, hogy inkább egy olyan megoldás felé kellene törekedni, ami egy egyszerű technikai kivitelezés
lenne.
Reiner Roland: Időközben jelezték, hogy ez egy bizottsági módosító volt, és mivel nem kapott többséget, ezért
nem került a Képviselő-testület elé, így nem is kell róla szavazni. Kérem, szavazzunk a 137/2022. számú
előterjesztés határozati javaslatáról.
253/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló
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18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, egyhangú)
A szavazásban 12 képviselő vett részt:
Árva Péter
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Jancsó Andrea
Mezey István
Sajó Ákos
Torzsa Sándor Távol

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

Baranyi Krisztina: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 137/2022. sz.
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen, egyhangú szavazat
mellett megalkotja 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A szavazásban 12 képviselő vett részt:
Árva Péter
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Jancsó Andrea
Mezey István
Sajó Ákos
Torzsa Sándor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
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11./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
138/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő
Reiner Roland: Ismét olyan helyzetben vagyunk, hogy két irányból módosulna a rendelet. Egy a) és egy b) pontja
van. Az a) pontnak Szilágyi Zsolt képviselő az előterjesztője, a b) pontnak a polgármester.
Árva Péter: A 157/2022. sz. előterjesztést tárgyalta a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság.
A bizottság a vita során úgy döntött, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne egyfordulóban hozzon döntés,
amúgy az előterjesztés kifüggesztést támogatta.
Reiner Roland: A b) pont esetén, ami a polgármesteri előterjesztés, elsősorban az építkezésekkel összefüggő
díjtételek módosítását jelenti. Az előterjesztésben az önkormányzat gazdasági érdekére való hivatkozás volt a az
egyfordulónak az alapja. Természetesen a Képviselő-testületnek döntenie kell róla, hogy ezt az indokolást
elfogadja-e. Külön szavazunk a két módosítóról.
Gyurákovics Andrea: A polgármester előterjesztésének a szöveges részében napi díjakról van szó,
összehasonlító díjakról. Ezek az összegek nettó vagy bruttó összegek? A mellékletben szereplő összegek ÁFÁ-s
vagy ÁFA nélküli összegek?
Árva Péter: A 7. sorban volt egy sajtóhiba, az kétszer ismétlődik. Ezt kérem kijavítani, illetve az építési törmelék
csak konténerben tárolható közterületen. Egy építkezésnél a bontási törmeléket le lehet rakni az útszélére kivétel
az 1. és 2. zóna. Javaslatként felmerül, hogy ezt a tiltást az egész kerültre is be lehetne vezetni. Ez a mai építési
gyakorlatnak teljesen megfelel. Nem egy szigorítás csak hozunk rá egy szabályt, hogy betartathassuk.
Romhányi Ildikó: A közterület-foglalási díjak 2021. január 1-je óta egy kötelező érvény NAV állásfoglalás szerint
közhatalmi bevételre módosult az addigi szolgáltatási bevételekből. ÁFA szempontjából a különbség az, hogy a
szolgáltatási díjbevétel az nettó + ÁFA, tehát ott beszélhetünk egy bruttóról. A közhatalmi bevételekre nem lehet
ÁFÁ-t számolni, tehát amilyen díjösszeg szerepel a rendeletben az nettó díjnak minősül, nincs ÁFA tartalma.
Takács Zoltán: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta az 157/2022. sz. előterjesztést és elfogadásra javasolta
olyan módosítóval, hogy legyen kétfordulós.
Gyurákovics Andrea: A helyzet a következő, hogy ennyire cizelláltan, mint ahogyan Irodavezető Asszony mondta,
én nem tudtam volna elmondani, de valóban erről van szó. Nincs ÁFA tartalma most már ezeknek a közterületfoglalási díjaknak. Ez azt jelenti, hogy a szöveges részben az, hogy 2012 óta változatlan szinten vannak, ez nem
fedi a valóságot. Adott esetben azok, akik kitelepülnek évente és közterület-foglalási engedélyt kérnek, kifizetik a
díjat. 2021 előtt 15 ezer forint + ÁFA díjat fizettek. Ebből vissza tudott igényelni 2000 forint összegű ÁFÁ-t, tehát
valamilyen segítséget kapott. 2021. január 1-je óta neki a 15 ezer forintot ugyanúgy meg kell fizetnie csak ÁFÁ-t
nem tud visszaigényelni. Ez neki már egy áremelés volt. Ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy 2012 óta nincs
változás, de volt. Az ilyen mértékű emelést, ebben a helyzetben nem most kellene a Képviselő-testületnek
meglépnie, hogy a közterület-foglalási díjakat ilyen szinten emeli.
Reiner Roland: Egy vállalkozónak az, hogy az ÁFÁ-t vissza tudja-e igényelni vagy sem, attól még az a rendeletünk
szempontjából nem egy díjemelés. Értem, hogy a vállalkozó szemszögéből nézve lehet így érvelni, de az
Önkormányzat szempontjából ez mégis csak arról szól, hogy az Önkormányzat maga nem emelte ezeket a
díjtételeket.
Torzsa Sándor: Egy politikusnak időként népszerű javaslatokat is meg kell fogalmazni, de időnként
népszerűtleneket is. Én most népszerűtlen javaslatot szeretnék megfogalmazni. Alpolgármester Úr és
Polgármester Asszony is elmondta, hogy a következő év az egy nagyon nehéz év lesz, és nekünk van egy fiskális
felelősségünk is. Értem ezt az előterjesztést, de javaslom, hogy az összes többi díjtételnél is történjen emelkedés.
Ahol most nincs változás azt is emeljük meg infláció arányosan legalább, hogy inflációs vesztesége ne legyen a
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kerületnek. Az összes többi díjtételnél 10%-ra tennék javaslatot, ahol most nincs változás előterjesztve ott az
inflációs veszteséget kompenzálóan 10 %-os növekményre tennék javaslatot.
Árva Péter: Döntsünk úgy, hogy kétfordulóban tárgyaljuk és vegyük át ezeket a díjtételeket. Engem nem
elsősorban a díjtételek abszolút értéke érdekel, hanem a területi lehatárolás, amivel illene foglalkozni. Azokat az
egyenlőtlenségeket is érdemes lenne figyelni, hogy ugyannak a közterületnek a használatáért különböző funkciók
esetén más és más díjat szedünk. Egy kis áttekintés ráférne erre a rendeletre.
Takács Zoltán: Csatlakoznék Árva Péterhez és egyetértek Torzsa Sándorral, hogy itt a számok nem teljesen fedik
a 2022-es gazdasági környezet adta körülményeket. Viszont ezért is javasolta a bizottság, hogy kétfordulóban
tárgyaljuk. Az első fordulóban függesszük ki és a második forduló előtt ezeket a számokat át lehet beszélni.
Egyetértek Torzsa Sándorral és azzal a céllal, hogy ezzel van dolgunk, de azért nem szeretném most támogatni,
mert azt szeretném, hogy a két forduló között mélységeiben legyen lehetőségünk belemenni és megfelelő döntést
tudjunk hozni.
Baranyi Krisztina: A javaslatban gyakorlatilag a vendéglátással kapcsolatos foglalások, mozgóárusok, pavilonok
árusításra szolgáló kocsiállvány, képeslap, zöldség, virág, gyümölcs, tehát a kiskereskedelem pavilon és terasz
díjfoglalás emelése nem szerepelt, nem véletlenül. Ezek olyan ágazatok, amelyeknek a lakosság azonnal megérzi
a díjtétel emelését. Természetesen lehet ezeken is emelni, de ha ezt kinyitjuk, akkor olyan díjemeléseken is el kell
gondolkodni, - hogyha ez a politikai aspektus nem érinti a Képviselő-testület szándékait, - hogy például a
lakásbérek díja. El lehet gondolkodni például a közétkeztetési díjak emelésén, ami nemsokára kezelhetetlenné
válik az Önkormányzat számára. Azt gondolom, hogy ezek egy másféle aspektusból nagyon érzékeny kérdések.
Viszont az egyfordulót javaslom, mivel ilyen jellegű díjbevételnél, és az Önkormányzat költségvetését érintő
döntéseknél a kifüggesztés eleve nem kötelező, még a mi SZMSZ-ünk szerint sem. Viszont a minél előbbi árbevétel
realizálása nagyon fontos lenne az Önkormányzatnak. Továbbra is azt javaslom, hogy egyfordulóban fogadjuk el,
és az ezekre vonatkozó esetleges más díjemelésekre vonatkozó módosításokat pedig ejtsük meg szeptemberben,
hiszen így akkor most már egy egész nyáron ezekkel a díjtételekkel tudunk a többi esetben számolni. Egyetértve
azzal, ami képviselő uraktól elhangzott, mégis csak kérem az egyfordulós tárgyalását ennek és egy későbbi
módosítással a többi díjemelést megtárgyalni.
Torzsa Sándor: Az infláció arányos emelés mind a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos díjaknál, mind a lakbéreknél
sajnos indokolt. Azt látom, hogy ez szükséges, nem lehet elkerülni. Nem azért, mert akarjuk, hanem egész
egyszerűen olyan szintű forrásokat kell a következő évben előállítani, amit most nem látok, hogy honnan lesznek
biztosítva a költségvetésbe. Muszáj lesz ebben valamilyen kompenzációt ejtenünk.
Árva Péter: Polgármester Asszony meggyőzött az érvelésével, most megszavazzuk, és újra beszélünk róla
szeptemberben.
Reiner Roland: Két módosító javaslat volt a bizottságnál. Az egyik egy technikai, hogy a mellékletben a 7. sor –
üzemképtelen járműtárolása parkolási övezetben – véletlenül kétszer szerepel, ennek a törlését befogadja az
előterjesztő. A másik pedig, hogy építési törmeléket ne csak az 1. és 2. zónában, hanem a kerület egészében csak
építési konténerben lehessen tárolni, ezt is befogadta az előterjesztő. Erről nem kell külön szavazni. Elsőször az
a) pontról szavazunk, ami a polgármesteri aláírásra vonatkozik.
Baranyi Krisztina: Ezt a módosítót semmilyen módon nem tudom támogatni, hiszen nem véletlenül van benne az
SZMSZ-ben. Amennyiben nincs döntés bizonyos ügyekben, bizonyos határidőn belül, úgy joggal és eredménnyel
fordulhatnak bírósághoz azok, akiknek az ügyében nincs döntés. Ezeket a pereket általában meg is nyerték. Ha
van egy ilyen módosítás és emiatt kár éri az Önkormányzatot, az elfogadhatatlan a közpénzzel való gazdálkodás
szerint, illetve a bizottsági tagokat fogja terhelni az emiatti kár.
Szilágyi Zsolt: A közbeszerzéseket is elszúrnak és több 10 millióra büntetnek, akkor az a polgármestert terheli.
Remélem, hogy be fogja fizetni. Áprilisban úgy volt, hogy nem lesz ülés. Volt ülés, sőt, volt három bizottsági ülés.
Össze tudtunk ülni. Június 2-án is be lett nyújtva, hogy ül a bizottság. Ült a bizottság június 10-én rendkívüli ülésben.
Nem volt még olyan, hogy a bizottság ne tudott volna azon a bizonyos 30 napon belül ülni.
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Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 138/2022. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
254/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István
Sajó Ákos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodás
Távol
Távol
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 138/2022. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen, 1 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja 18/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Csóti Zsombor
Árva Péter
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
IgenIgen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Jancsó Andrea
Mezey István

Igen
Nem
Tartózkodott
Távol
Távol

b.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
157/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 157/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
255/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés
keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 4 nem)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Sajó Ákos
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Szilágyi Zsolt
Zombory Miklós
Jancsó Andrea
Mezey István

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 157/2022. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen, 2 nem, 3
tartózkodás mellett megalkotja 19/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
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Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Zombory Miklós
Jancsó Andrea
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol

12./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
(egyfordulóban)
139/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő
Deutsch László: Az előterjesztésem nem változott. Minden szavát fenntartom. Kérdésem lenne Baranyi Krisztina
polgármester asszonyhoz. Kedves Asszonyom Ön IX. kerületi lakos? Kérem, ne játssza az ókori egyiptomi
háziállatot. A Szfinxre gondoltam. Kérdést intéztem Önhöz.
Kértem egy tulajdoni lapot a Jegyző Asszonytól az önkormányzati épületről. Az Önkormányzat előtt lévő terület
közterület, mégis látom, hogy a Polgármester Asszony itt parkol, noha100 éve lakott Ferencvárosba, akkor is
másfél évig. Milyen jogon álldogál itt? Milyen jogon van elkerítve egy bizonyos sáv?
Baranyi Krisztina: Tisztelt Képviselő Úr legalább több, mint 1 éve egyetlen egyszer sem parkoltam a Hivatal előtt.
Nem tudom, hogy kinek az autóját látja, de ha parkoltam volna, akkor sem tartoznék Önnek válaszadási
kötelezettséggel ebben az ügyben. Ha parkoltam volna, akkor is jogszerűen parkoltam volna, de nem parkoltam.
Úgyhogy kérem szépen, hogy legyen kedves önmagával foglalkozni a továbbiakban, ne az én személyes
ügyeimmel.
Deutsch László: Kénytelen vagyok Önnel foglalkozni asszonyom, mert amit mástól elvár, azt saját maga is tartsa
be. Megint felelőtlenség volt a Bakáts tér tervezése, hiszen le kellett volna foglalni egy bizonyos területet az
Önkormányzatnál dolgozók, a Hivatal és esetleg a tisztségviselők részére. Ön ezt elfelejtette. Ugyanakkor azt nem
felejtette el, hogy a közút felé fordult néhány kérdéssel. Torzsa Sándor kollégám meg is erősített, ő beszélt a
közúttal és apróbb kívánságai voltak a vezetésnek. A Bakáts tér tervezője a ferencvárosi TV-ben jelezte, hogy át
kellett dolgozni a terveket, mert a vezetésnek további kérései voltak. A Bakáts téri bizottság sajnos még mindig
nem hozta be a javaslatait, egy fájó pont. Azzal való hivatkozással lett össze-vissza fordítva a forgalom, hogy az
átmenő forgalmat megfogjuk. Halál egyszerű lett volna a Ráday utcáról leegyírányosítjuk a Bakáts utcát a Lónyay
utcára és már nincs átmenő forgalom. Elfelejtett a Polgármester Asszony beszámolni arról, hogy 18-20 üzlet
tulajdonosa, bérlője fordult hozzá kérelemmel, hogy a Ráday utcai közlekedést ne változtassa meg. A fő utca
egyirányú lett két oldalról. Ne felejtsük el, hogy amikor kitalálta Önagysága, hogy hétvégén sétáló utca lesz a Ráday
utca, ezzel azt érte el, hogy aki családlátogatásra jött, de nem itt lakott, nem tudott ott bejönni. Ezért volt ez az
előterjesztésem, és ezért várom a Képviselő-testülettől azt, hogy ezt megszavazza, hogy többet a vezetés ne
tobzódjon nélkülünk.
Takács Zoltán: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Reiner Roland: Értem, nekem nem világos egyébként, hogy ebből mi fog következni, ami eddig nem így volt, ezek
szerint a bizottság ebben biztos.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság sem tudott erről az előterjesztésről, nem
tudtuk megtárgyalni. Ne hogy belemásszunk abba a területbe, ami ilyen ideiglenes útlezárásos kérdések.
Remélem, hogy ez erre nem vonatkozna. Alapvetően támogatom az előterjesztés célját, de jogtechnikai kérdések
vannak, amik felmerülnek bennem. Nem tudom, hogy a jogi csoport ezt hogyan vizsgálta meg, mit gondol erről a
kérdésről, a Városüzemeltetési Iroda, ami a közutakkal foglalkozik, mit gondol erről. Van egy adag bizonytalanság
bennem. Alapvetően támogatom az irányt.
Baranyi Krisztina: Egyáltalán a bizottságon sem merült fel, hogy ez jogilag aggályos ez az előterjesztés? Nem a
mi hatáskörünket érinti. Kérdezem a bizottsági elnököket, a bizottságon részt vevő aljegyzőt, jegyzőt, hogy ezzel
kapcsolatban mi volt az álláspont?
Takács Zoltán: A bizottságon tárgyaltuk, hogy milyen helyzetekben lenne ennek az előterjesztésnek
létjogosultsága és ott azt a választ kaptuk mind a illetékes irodától, mind a jogtól, hogy azokban az ügyekben,
amikben eddig is képviselő-testületi döntés kellett, de elég volt az egyszerű többség, ott ezentúl minősített többség
kell. Ami meg eddig sem volt képviselő-testületi hatáskör és döntött róla a polgármester egyszemélyben vagy az
illetékes iroda, az ezután se fog minősített többséget igényelni, hiszen nem fog bekerülni a Képviselő-testület elé.
Értelmezésünk szerint annyi jelent, hogy ami a Képviselő-testület elé került, de elég volt az egyszerű többség, az
ugyanúgy a Képviselő-testület elé fog kerülni, de már minősített többség kell hozzá, ergo egy szélesebb
konszenzus kell az elfogadáshoz.
Torzsa Sándor: Egy Önkormányzat azért foglal állást olyan kérdésekben is, ami nem a hatásköre. Legyen az
mondjuk kínai egyetem, legyen mondjuk az ukrajnai menekülteknek a megsegítése. Azt gondolom, hogy a
közlekedéssel kapcsolatos kérdések bár nem szorosan az Önkormányzat hatásköre, nyilván azért ha véleményt
akarunk nyilvánítani ezzel kapcsolatosan, az helyes dolog, ha van. Az is helyes dolog, hogyha ez rendezve van az
SZMSZ-ben. Ha jogilag nem lenne valami rendben, akkor nem lehetne erről tárgyalni. Voltak olyan előterjesztések,
akár a frakciónk részéről is, amiket beterjesztettünk, nem kapták meg a jogi csoportnak az aláírását. Például a fejjel
lefelé beszkennelt pdf-eknek a betiltása, ami a kedvenc rendeletalkotásom lett volna, de sajnos az sem kapta meg
a törvényességi szignót, nekem ez fáj, de ez megkapta.
Árva Péter: Ez egy komoly városfejlesztési kérdés és csak merengek magamban, hogy miért nem mi tárgyaltuk.
Szerintem ezekről a dolgokról, akkor is kell beszélni, hogyha nem a mi illetékességünk. Elég sokat beszélünk egy
csomó olyan dologról, ami fővárosi kérdés. Most hirtelen eszembe jut az Üllői úti zebrák kérdése, ami valahol
elakadt a Hivatalban, mert pár hónapja kérdeztem a képviselő-testületi ülésen, hogy mi van ezzel Foglalkoznunk
kell ezekkel a kérdésekkel. Ha ez így van, ami a bizottsági vitában elhangzott, hogy nem változtat semmit csak
minősített többséghez köti, akkor ez célt tévesztett ez az előterjesztés. Ezzel szerintem öngólt lőttünk magunknak,
nem tudom, hogy erről mit gondol Képviselő Úr. Érdekel a véleménye, mert ha ez tényleg így van, akkor ezt jobb
lenne átgondolni és beszélni még egy kört.
Deutsch László: Vihar egy pohár vízben. A hivatali jogköröket nem akarom a Képviselő-testület elé hozni. Ha
daruállítás, szétszedés, ideiglenes forgalmirendváltozás van semmi közünk hozzá. A vezetés által elkövetett
hibákra gondoltam, amit fel is soroltam. Erről ennyit. Nem akarok hivatali jogkörökbe beleavatkozni. De nem
akarom, hogy a vezetésünk egyes tagjai hirtelen felindulásból csacskaságokat kövessenek el, mint a VII.
kerületben, ahol bizonyos részekre a taxik már nem hajlandóak utast felvenni.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 139/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
256/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Csóti Zsombor
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 139/2022. számú
előterjesztés alapján.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen, 1 nem, 1
tartózkodás mellett megalkotja 20/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Reiner Roland
Csóti Zsombor
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
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13./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Torzsa Sándor: A Demokraták Frakciójának nevében szeretném megköszönni a Hivatal elmúlt 1 éves munkáját.
Sokszor emberfeletti munkát végeztek, szép, színvonalas szakmai beszámoló készült, amit Jegyző Asszonynak is
köszönünk. Vannak benne kihívások, reméljük, hogy közösen tudunk ezekre is megoldásokat találni. Mi partnerek
vagyunk abban, hogy minél hatékonyabban kezeljük ezeket.
Takács Zoltán: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szintén. Volt egy olyan kérés, hogy a Bubla Áronhoz és személyéhez
kötődő cégekről próbáljon lejönni az Önkormányzat.
Gyurákovics Andrea: Mennyi üres álláshely van jelenleg az Önkormányzatnál? Hány főről beszélünk akkor,
amikor arról van szó, hogy elmentek a Hivatalból, illetve mi a helyzet a főépítészi státusszal? Minden Iroda leírta
nagyon részletesen a feladatait, de egy-két dologra nem tért ki az előterjesztés.
Baloghné dr. Nagy Edit: Az 59. oldalon, a Humánpolitikai Csoport fejezetben lehet olvasni a 2021. évi mozgásról.
46 fő létesített közszolgálati jogviszonyt, illetve munkaviszonyt és 81 főnek szűnt meg a közszolgálati jogviszonya,
illetve munkaviszonya. Ez egy 290 főt meghaladó létszámú Hivatal és a megszűnő jogviszonyok között a beépülés
miatt megszűnő álláshelyek is szerepelnek. A főépítészi pályázatot harmadik körben jelentetjük meg. Elsősorban
a közszolgálati állásportálon, de két fizetős helyen is megjelentettük, nem túl eredményesen. Ezért nem főállású
kinevezett főépítész fog munkába állni remélhetőleg július 4-én. Ahogyan azt a főépítészi tevékenységről szóló
jogszabály tavaly május óta lehetővé teszi, megbízási jogviszony keretében egy, korábban az Önkormányzatnál
dolgozó, de már nyugdíjas korú úrral fogunk szerződést kötni. Természetesen a pályáztatással nem fogunk leállni.
Gyurákovics Andrea: A mi szavazatunk tartózkodó lesz és nem azért, mert nem értenénk egyet a beszámolóval,
annak tartalmával vagy Jegyző Asszonnyal. A Polgármesteri és az Alpolgármesteri Kabinet munkája érdekes
olvasmány volt és mivel egyben szavazunk az egész előterjesztésről, mi ezen kabinetek munkáját nem tudjuk
támogatni.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 145/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
257/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 145/2022.
sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
(13 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 17 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Deutsch László
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol

14./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok módosítására
142/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Gyurákovics Andrea, Csóti Zsombor és Deutsch László képviselők kimentek az ülésteremből.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 142/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
258/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó
beszámolóját a 142/2022. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
2./ elfogadja a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó
beszámolóját a 142/2022. számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
3./ elfogadja a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó
beszámolóját a 142/2022. számú előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
4./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány
között 2020. október 12. napján létrejött, 2021. október 26. napján módosított közszolgáltatási szerződést a
142/2022. számú előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően módosítja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
5./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány
között 2020. október 13. napján létrejött, 2021. október 28. napján módosított közszolgáltatási szerződést a
142/2022. számú előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően módosítja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
6./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület között
2020. október 12. napján létrejött, 2021. november 2. napján módosított közszolgáltatási szerződést a
142/2022. számú előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja.
Határidő: 2021. június 22.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
7./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 4-6. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések
aláírásáról, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő
módosítások átvezetéséről.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(14 igen, egyhangú)
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A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Csóti Zsombor
Deutsch László
Gyurákovics Andrea
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

Reiner Roland: Képviselői indítványra 14 perces szünetet rendelek el. 16:00 órakor folytatjuk az ülést.
SZÜNET
15./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Deutsch László képviselő a szünet után nem jött vissza az ülésterembe.
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
259/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ elfogadja a KT 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.
2020.
évi
felhasznált
Alapítvány
támogatási összeg (Ft)
1.
Nem Adom Fel Alapítvány
200.000,2./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján civil szervezetek pályázati támogatásban részesített,
alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.
2021.
évi
felhasznált
Alapítvány
támogatási összeg (Ft)
1.
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány
215.000,2.
Írott Szó Alapítvány
300.000,3.
Védett Átkelő Alapítvány
233.000,75

3./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján kulturális tevékenység támogatása pályázati
támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.
2021.
évi
felhasznált
Alapítvány
támogatási összeg (Ft)
1.
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
650.000,2.
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány
300.000,4./ elfogadja a KT 556/2021. (XI.11) számú határozata alapján fejlesztő programok foglalkozások támogatása
programok pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját
2021.
évi
felhasznált
Alapítvány
támogatási összeg (Ft)
1.
Grund Színház Alapítvány
315.000,2.
Hiszünk Benned! Alapítvány
500.000,5./ elfogadja a KT 557/2021. (XI.11) számú határozata alapján világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó
rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő
alapítványok beszámolóját.
2021.
évi
felhasznált
Alapítvány
támogatási összeg (Ft)
1.
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány
150.000,2.
Napkovi Alapítvány
441.090,6./ elfogadja a KT 605/2021. (XII.9.) számú határozata alapján iskolai diákönkormányzatok támogatására
eszközbeszerzés pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját.
Alapítvány
1.
Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány
2.
Leövey Gimnáziumért Alapítvány
3.
Bakáts Alapítvány
4.
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért
5.
Körősi Csoma Sándor Alapítvány
Határidő: 1.)-6.) pontok: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2021.
évi
felhasznált
támogatási összeg (Ft)
99.610,100.000,220.000,100.000,200.000,-

7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(15 igen, egyhangú)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Zombory Miklós
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

16./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
148/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Zombory Miklós képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 148/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
260/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
fenntartásában működő Óvodákban a 2022/2023. nevelési évben összesen 59 óvodai csoportot indít a 148/2022.
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: 2022. szeptember 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(15 igen, egyhangú)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Deutsch László
Mezey István
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
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17./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült közvilágítási vagyonelem térítésmentes átadására a
Fővárosi Önkormányzat részére
153/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató
Zombory Miklós képviselő visszajött az ülésterembe.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 153/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
261/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott közvilágítás
biztosítása közfeladat ellátásának elősegítése érdekében Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, nettó 71.925.504,- Ft összértékben létesített – a 153/2022.
számú előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerinti – vagyonelemeket ingyenesen Budapest Főváros
Önkormányzata tulajdonába adja, és felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Önkormányzattal kötendő,
közvilágítási vagyonelemek tulajdonjogának átruházásáról szóló – a 153/2022. számú előterjesztés mellékletét
képező – megállapodás aláírására, valamint a megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, egyhangú)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

18./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság alkalmasnak találta ezeket a
helyiségeket, személyesen is megtekintettük őket. Kiírásra javasoljuk őket a Képviselő-testületnek.
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Takács Zoltán: Ez az előterjesztés változatlan formában volt már előttünk. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottságnak az volt a szakmai véleménye, hogy a Bakáts tér felújítása miatt várhatóan kelendőek lesznek ezek a
bérlemények. Elsősorban a két utcai bejáratú helyiségről beszélünk. Továbbra sem javasoltuk, hogy kulturális célra
jelöljük ki őket. Az az álláspontunk, hogy ezek hamarosan fel fognak értékelődni.
Árva Péter: A kijelölés mellett érvelnék. Örömteli pillanat, amikor egyetértünk Alpolgármester Asszonnyal, a
szóhasználatban van csak kis különbség. A lényeg az, hogy közösségi célra, az itt élő emberek érdekében legyen
hasznosítva. Szerintünk ez fontos lenne és kérem, hogy támogassuk az előterjesztést.
Döme Zsuzsanna: Változott az előterjesztés szövege, mert minden olyan dologra kitértem, ami miatt az előző
körben ezt nem szavazta meg a Képviselő-testület. Éppen az Ön szájából hangzott el az 5-6 év múlva valószínűleg
piaci alapon is kiadható jóslat, ami miatt itt most csak 3 évről van szó. Ezt is figyelembe vettük az előterjesztés
készítésénél.
Árva Péter: Ha szó szerint ugyanaz lenne, akkor is ugyanígy szavaznék. Megtekintettük ezeket az
üzlethelyiségeket, bejártuk, a saját szemünkkel győződtünk meg róla, hogy milyenek is valójában. Ez egy fontos
változás az előző előterjesztéshez képest. Kérem, hogy támogassuk.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Képviselő Úr külön szavazást kér a határozati javaslatokról.
Kérem, szavazzunk a 155/2022. számú előterjesztés I. határozati javaslatáról.
262/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX.
Ráday u. 18. földszint V. szám alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 2025.
augusztus 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díját 206.771 Ft/hó + ÁFA
összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díjat 51.593 Ft/hó + ÁFA
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.
Határidő: 90 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 4 nem)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 155/2022. számú előterjesztés II. határozati javaslatáról.
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263/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX.
Ráday u. 38-40/B. földszint III. szám alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 2025.
augusztus 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díját 327.258 Ft/hó + ÁFA
összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díjat 81.815 Ft/hó + ÁFA
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.”
(5 igen, 5 nem, 6 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Zombory Miklós
Csóti Zsombor
Jancsó Andrea
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 155/2022. számú előterjesztés III. határozati javaslatáról.
264/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX.
Ráday u. 55. földszint II. szám alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 2025.
augusztus 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díját 203.900 Ft/hó + ÁFA
összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díjat 50.975 Ft/hó + ÁFA
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.”
(5 igen, 5 nem, 6 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Zombory Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
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Csóti Zsombor
Jancsó Andrea
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Deutsch László
Mezey István

Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol

19./ A Budapest, IX. Tűzoltó u. 21. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes
használatba adása a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részére
143/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 143/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
265/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Budapest, IX. Tűzoltó u. 21 földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen,
határozatlan időre a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. használatába adja, valamint
hozzájárul, hogy a társaság az ingatlant telephelyeként használja, azt a társaság létesítő okiratában és a
cégnyilvántartásban feltüntetheti.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a FEV. IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Tűzoltó u. 21. földszint I. sz. alatti helyiség
telephelyként történő felvétele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(12 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
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20./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása a Ferencvárosi Pinceszínház
részére
149/2022., 149/2/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Érkezett egy módosító javaslat 149/2/2022. számon Takács Krisztiántól, ami egy 3. ponttal egészíti
ki az eredeti határozati javaslatot. Eszerint felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
Haller u. 50. fsz. 3. sz. alatti helyiség használatra alkalmas állapotának megteremtéséhez szükséges felújítások
elvégzése érdekében.
Takács Zoltán: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és a módosító javaslattal együtt
elfogadásra javasolta. Utóbbi arról szól, hogy a Pinceszínház a szeptemberi szezonkezdésre már használni tudja
ezt az ingatlant és a felújítási munkálatok mihamarabb legyenek elvégezve.
Gyurákovics Andrea: Nekünk az a problémánk, hogy ezek a helyiségek igen messze vannak a Pinceszínháztól.
Nem hiszem, hogy ne sikerült volna egy közelebbi ingatlant találni. Több ötlet is felmerült, többek között az
előzőekben tárgyalt Ráday utcai helyiségek is. A Ráday u. 5. sz. alatt is van egy évek óta kiadatlan, korábbi
vendéglátóhely. Átmenetileg arról is lehetett volna dönteni, hogy oda kerüljön a raktár, mert az még közelebb van.
A Bakáts térről ki lettek ebrudalva és olyan helyet kellene biztosítani a tárolásra, ami közel van a színházhoz. Jelen
állás szerint úgy tűnik, hogy sajnos marad a Haller utca. Szó volt róla, hogy megtekintették és elfogadták, csak az
a kérdés, hogy mik lettek felajánlva, amik közül választhattak.
Baranyi Krisztina: A Pinceszínház indokolta valamivel, hogy a majd 200 millió Ft-os éves önkormányzati
büdzséjéből miért nem futja a 2 millió Ft-os felújítás?
Takács Máriusz: Figyelemmel kísértem ennek a folyamatnak az alakulását. Körbenéztek, Irodavezető Úrral
keresték a megoldást és ez lett a legjobb, amit találtak a rendszerben. Megkérdeztem tőlük, azt mondták, hogy
igen, technikai értelemben megfelelő lesz nekik hosszú távon. Kell most rajta egy kicsit alakítani, de jól fogják tudni
használni jelmez- és díszletraktárnak, ezzel pedig megoldódik a problémájuk. Ezt a megnyilatkozást véglegesnek
veszem és szerintem ez megnyugtatóan fogja rendezni a kérdést.
Takács Zoltán: Javaslom, hogy Polgármester Asszony az előterjesztővel beszélje meg, hogy miért van szükség
erre a 2 millió Ft-ra. Hiszen az eredeti előterjesztésben is szerepel, a módosító javaslat csak határidőt ad ennek.
Ez az összeg eddig is benne volt az anyagban, semmiféle plusz 2 millió Ft-ról nincs szó. Az előterjesztő pedig a
Polgármester Asszony. A 2. oldal közepén szerepel.
Baranyi Krisztina: A határozati javaslatban nincs benne. A 2 millió Ft-ot a saját büdzséjéből kellene megoldania,
ami – még egyszer mondom – 200 millió Ft évente.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 149/2/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
266/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a IX. Haller u. 50. földszint III. sz. alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiség használatra alkalmas állapota megteremtéséhez szükséges felújítások elvégzése
érdekében.
Határidő: az előkészítő intézkedések megtételére: 10 nap; a felújítások elvégzésére: 2022. augusztus 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter

Igen
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Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Dr. Mátyás Ferenc
Sajó Ákos
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol

Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 149/2022. számú előterjesztés határozati javaslatáról, kiegészítve a 3.
ponttal.
267/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Budapest, IX. Haller u. 48. földszint III., Haller u. 50. földszint II. és Haller u. 50. földszint III. sz. alatti nem
lakás céljára szolgáló helyiségeket térítésmentesen, határozatlan időre a Ferencvárosi Pinceszínház
használatába adja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Pinceszínház, illetve az
intézmény üzemeltetését végző Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítása, a
Budapest IX. Haller u. 48. földszint III., Haller u. 50. földszint II. és Haller u. 50. földszint III. sz. alatti helyiségek
telephelyeként történő felvétele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a IX. Haller u. 50. földszint III. sz. alatti
nem lakás céljára szolgáló helyiség használatra alkalmas állapota megteremtéséhez szükséges felújítások
elvégzése érdekében.
Határidő: az előkészítő intézkedések megtételére: 10 nap; a felújítások elvégzésére: 2022. augusztus 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, egyhangú)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

21./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II.
félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Torzsa Sándor: Kérem, hogy szeptemberre kerüljön be a Bakáts Bunkerről szóló előterjesztés. Gondolom, hogy
véletlenül maradt ki. Ugyanígy a közösségi költségvetés, kérem, hogy szeptemberre erről is készüljön előterjesztés.
Félidőben vagyunk, ilyenkor illik egy tabula rasa-t csinálni. Novemberre a kerületi önkormányzat gazdasági
programjának értékelését, felülvizsgálatát. Ez egy szokás, hogy a ciklus felénél megnézzük, hogyan teljesült a
gazdasági program. Nézzük meg, ha pedig szükséges, korrigáljuk.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságban áttekintettük az elmaradásainkat,
azokat a feladatokat, amikkel bizottsági szinten szerettünk volna foglalkozni. 17 tételünk volt. Ezekből a következő
4 tájékoztatót kérjük, hogy a Képviselő-testület is tárgyalja meg. Egyeztettem a hivatali dolgozókkal is, ezért rögtön
hozzátenném az időpontokat is: tájékoztatás fakivágásról szeptemberre, tájékoztatás rozsdaövezeti akcióterületek
kijelöléséről szeptemberre, de ha van rendkívüli ülés, akkor akár korábban is, tájékoztató a Haller park felújításának
folytatásáról bármikor és tájékoztató a Markusovszky téri felújításokról. Tudomásom szerint Alpolgármester Úrnál
van anyag, amit fel kell dolgozni hozzá. Alpolgármester Úr azt mondta, hogy novemberre próbáljuk összerakni.
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolta a munkatervet.
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Reiner Roland: Az előterjesztő jelezte, hogy befogadja a módosító javaslatokat. Több kérdés, hozzászólás nincs.
Kérem, szavazzunk a 140/2022. számú előterjesztés normatív határozati javaslatáról a kiegészítésekkel együtt.
268/2022. (VI.22.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. év II. félévi munkatervéről
2022. szeptember 8.
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére
vonatkozó pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
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3./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet
megalkotására (II. forduló)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák)
2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
6./ Bakáts Bunker
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
7./ Közösségi költségvetés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
8./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató fakivágásról
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
3./ Tájékoztató a Haller park felújításának folytatásáról
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2022. október 13.
1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2./ Településkép védelméről szóló rendelet (I. forduló)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke
Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
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2022. november 10.
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Településkép védelméről szóló rendelet (II. forduló)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (I.
forduló)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények (Óvodák) 2021/2022. nevelési évben végzett szakmai munkájáról
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
5./ Az önkormányzat gazdasági programjának értékelése
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
6./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke
Tárgyalja: Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Markusovszky téri felújításokról
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2022. november 24.
Közmeghallgatás
2022. december 8.
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
2./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (II.
forduló)
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Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
4./ 2023. évi éves ellenőrzési terv
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság
Valamennyi ülésen visszatérő napirendek
1./ önkormányzati hatósági ügyek
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

22./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2021. évi értékelése, 2022. évi programja
161/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Gyurákovics Andrea: Elég részletesen kitárgyaltuk a bizottsági ülésen. Jeleztem, hogy ez nem egy 2021. évi
értékelés és 2022. évi program, mert meg kellene nézni, hogy milyen volt az előző években, a pandémia előtti
időkben ez az anyag. Ebben nincs benne, hogy hogy áll a közterületek felújítása, milyen intézményi, milyen
parkfelújítások voltak, hiányzik a lakások komfortosításáról szóló rész. Mi a helyzet a Haller utcai függőfolyosó
felújításával? Ezekről semmi nincs benne. Az viszont érdekes, hogy képviselő-testületi határozatokra hivatkozva
olyan befektetői felújítások vannak tavalyra leírva, amiket magánbefektetők végeztek. Ez nem a mi
városrehabilitációnk, hiszen már 2017-2018-ban elindított folyamatokról szól. Ez nem 2021-es értékelés, a 2022.
évi feladatokat illetően pedig enyhén szólva is hiányos.
Árva Péter: Elnézést, hogy nem jelentkeztem időben, késő van és fáradunk. Képviselő Asszony elmondta a
lényeget. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az előterjesztést, de azt a kritikát
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korábban is többször megfogalmaztam már, hogy ezzel a területtel aktívabban kellene foglalkozni. A körülményeket
tudjuk, az okokat tudjuk, ezeket most nem részletezném. Kérem, hogy támogassuk az előterjesztést.
Torzsa Sándor: Szerintem nagy vívmány, hogy idén két házat is ki tudunk üríteni, ez is egy nagyon vitás
folyamatban érlelődött ki. Amit a tömbrehabilitációból ki lehet hozni ezekből a forrásokból, azt kihozza ez a
városvezetés és ez a Képviselő-testület közösen. Egyetértek Gyurákovics Andreával abban, hogy lehetne több. Jó
szívvel venném és kérem a segítségüket, hogy az országgyűlési frakciójuknál lobbizzanak egy pályázatért, ahol
az önkormányzatok pályázhatnak ilyen programokkal. Jelenleg sajnos nincsenek ilyen típusú állami források már
egy ideje. Ha megnyílna egy ilyen lehetőség, akkor bátorítanám a Képviselő-testületet, hogy induljunk el ezeken.
Nagyon figyelem az uniós és más lehetőségeket is, de – érthetetlen oknál fogva – az utóbbi években tényleg nem
nyílnak ki. Kérem, hogy legyen egy pártokon átívelő lobbi tevékenység, és ezt javasolni fogom Jámbor András
országgyűlési képviselőnknek is. Köszönöm, ha Önök is segítenek ebben.
Gyurákovics Andrea: Köszönöm, hogy Torzsa képviselőtársam ilyen sokat néz ki belőlem, de ebben a kerületben
nem mi folytatjuk a lobbi tevékenységet, hanem Baranyi Krisztina. Ennek eredménye sok minden, ami kormányzati
beruházásból jön. Úgy gondolom, hogy ezt neki kellene címezni, mert Ő folytat külön tárgyalásokat. Amiben tudunk,
abban természetesen segítünk, ha ekkora örömet szerzünk vele Torzsa Sándornak. Én nem csak lakások és házak
kiürítéséről beszéltem. Parkok, játszóterek, intézmények felújítása, rájuk vonatkozó beruházások hiányoznak. Volt
olyan is, amiről döntöttünk, mégsem került rá sor 2021-ben. Ebben a beszámolóban is benne van, hogy talán 2022ben majd megvalósul. Én ezt hiányolom, és nekem ez lenne a rehabilitáció.
Torzsa Sándor: Persze, hogy örömet szerezne Képviselő Asszony, hiszen pontosan tudja, hogy éjt nappallá téve
azon dolgozom, hogy hogyan lehetne még gyorsabbá tenni Ferencvárosban a tömbrehabilitációt. Köszönöm, ha
segítik a munkámat. Bár nem a középső-ferencvárosi rehabilitáció, de rehabilitáció, pontosan hol tart a Koppány
tömb? Tudom, hogy volt valamilyen szándéknyilatkozat a Kormány részéről, hogy esetleg kapunk erre forrást és
talán az hangzott el, hogy a választások után ideér a szerződés is, amit alá tudnak írni és megjön a pénz is, hogy
ki tudjuk üríteni a Koppány utcai épületet. Hol tart ez a dolog?
Baranyi Krisztina: Az a kormányhatározat, amit előkészítettek, nem született meg. Most, amint látták is a
költségvetésben, minden beruházást leállított a Kormány, bárhonnan is legyen a forrása, uniós vagy hazai. Amire
nincs aláírt kivitelezési szerződés, azokat teljesen leállította a Kormány nem csak itt, hanem az egész országban.
Más megoldást keresünk. Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy találunk is. Ha bármilyen további információm
lesz, amit felelősséggel meg tudok osztani, azt meg fogom tenni.
Torzsa Sándor: Kérem, ne sértődjön meg Polgármester Asszony, de úgy érzem, hogy a Facebook posztjaiból
kiindulva bennünk, ellenzéki pártoknak a hátában több a nyílvessző, mint a mellkasunkban. Én nem láttam a
posztjai között, hogy a Kormány nem tartotta be a szavát, általában pedig vehemensebb szokott lenni, ha ilyen
szintű szószegésről van szó. Örülnék, ha nem csak a sajtószabadságot védené meg, hanem a Koppány utcában
élő embereket is. Legyen végre egy FIDESZ támadó Facebook posztja is, ne csak mindig az ellenzéki képviselők
kapják meg a Facebook népének haragját. Engem meglep egyébként Gyurákovics Andrea válasza, miszerint
Polgármester Asszonyt nagyon jó kormányzati lobbistának tartja. Bátorítom Polgármester Asszonyt, hogy álljon ki
a médianyilvánosság elé a Koppány utcai emberekért, esetleg tartson sajtótájékoztatót és mutassa meg, hogyan
élnek ott emberek. Hívja fel rá a figyelmet és mondja el, hogy a Kormány mennyire nem veszi tudomásul a
helyzetüket, helyette pedig stadiont épít. Ha meghívna erre minket is, akkor mind a tízen ott állnánk Ön mögött.
Baranyi Krisztina: Azt elhiszem, Képviselő Úr. Erre nem fog, sor kerülni. A Kormány természetesen nem küldött
hivatalos elutasítást. Egyébként a többi ígéretét betartja, most már jóval 3 milliárd Ft felett utaltak az új
szakrendelőre, a költségvetésben benne maradt a jövő évi utolsó részlet, tehát be van tervezve. Gondolom én hiszen semmilyen hivatalos közlést nem kaptam -, hogy halasztás van, mert arról sem kaptam információt, hogy
ezt az ígéretet nem tartják be. Tehát a Koppány utcai tömb rehabilitációja egyelőre nem elmaradt ígéret, hanem
ugyanúgy folyamatban van, ahogy eddig is. Sajnos ez egy igen lassú történet, minden más sokkal gyorsabban
ment és megy. A közbeszerzés lezárult, eredményes volt és talán a jövő héten kötjük meg a szerződést a
kivitelezés megkezdésére a szakrendelő esetében.
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Szilágyi Zsolt: Igazából nem ide tartozik, de Polgármester Asszony említette, hogy minden beruházás leállt. Tudja,
amit elindítottam a Mester utcai uszodában a Városüzemeltetési Irodával, és amit ismét magának titulált, elkezdték
felmérni a károkat. Ott is leállt a beruházás és ott sem történik semmi? Azt is valahol a Kormány állja.
Baranyi Krisztina: Az a Tankerület megszavazott büdzséjéből megy, nem kormányzati beruházás és főleg nem
uniós. Az egy teljesen más ügy.
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 161/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
269/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
történeti városrészek rehabilitációjának 2021. évi értékelését és a 161/2022. sz. előterjesztésben foglaltakat azzal,
hogy felkéri a Polgármestert a megvalósítás érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Deutsch László
Jancsó Andrea
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol

23./ Parkolóhely- és gépjárműkataszter elkészítése
162/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést. Szeretném megköszönni a FEV IX. Zrt. munkatársainak munkáját. Arról most is dönthetünk, hogy
ezzel a feladattal foglalkozzanak-e a jövőben, vagy ne. Eredetileg szerettem volna olyan döntési alternatívát, hogy
ez mennyi idő alatt készül el saját erőforrásból, de opcióként felmerült az is, hogy külső szakértőnek adjuk ki. Végül
abban maradtunk, hogy csak az előterjesztésben szereplő verzió marad, a munkatársak saját erőforrásból oldják
meg. A bizottsági vitán egy fontos kérdés merült fel. Ha azt akarjuk tudni, hogy több a kiadott parkolási engedély,
mint a parkolóhely, azt most is megtudhatnánk, mert egy gyorsan lekérdezhető adat. Ezzel szemben a vizsgálat
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sokkal részletesebb, sokkal cizelláltabb, pontosabb eredményt ad nem csak erről, hanem arról is, hogy esetlegesen
egy új foghíjbeépítésnél vagy egy tetőtér beépítésnél abban a konkrét háztömbben mekkora a parkolóhely hiány.
Például egy parkolóhely megváltást ennek tükrében tudunk megítélni. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 162/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
270/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Parkolóhely- és
gépjárműkatasztert elkészítése érdekében felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy a Hatósági Iroda Építésügyi Hatósági
Csoportjával és az Adóirodával együttműködve Belső- és Középső-Ferencváros területén, a Haller utcáig terjedő
területen lévő háztömbök szerint gyűjtse össze a gépjárművek és parkolóhelyek számával kapcsolatban elérhető
adatokat.
Határidő: 2023. szeptember 15.
Felelős: Pataki Márton vezérigazgató
(10 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Csóti Zsombor
Deutsch László
Jancsó Andrea
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
Távol

24./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok és a Sobieski János u. 3-9. sz. alatti ingatlanok hasznosítása,
koncepció terv készíttetése
163/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Árva Péter: A címben helyesen Sobieski János u. 3-9. sz. szerepel, valószínűleg rosszul került átmásolásra a
meghívóba. Az előterjesztés fele kb. 8 hónappal ezelőtt volt előttünk. Akkor a Képviselő-testület nem támogatta.
Alapvetően két szempont volt ennek az oka. Az egyik, hogy a SOTE, mint potenciális vevő válaszára várjunk egy
kicsit, hátha jelentkezik. Én nem tudok ilyen megkeresésről a részükről, ezért újra behoztam. A másik az, hogy a
kerületben van még egy ilyen épületcsoport, ahol kettőnél több telkünk van egymás mellett, aminek a hasznosítását
érdemes lenne átgondolni. Ezek lennének a Sobieski u. 3-9. sz. alatti ingatlanok, ezért foglaltam bele az
előterjesztésbe.
Gyurákovics Andrea: Az előterjesztésben van egy olyan bekezdés, hogy „Az elvi érdeklődésen túl azonban a
Semmelweis Egyetem, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tényleges szándékairól nincs tudomása az
Önkormányzatnak.” Ez azt jelenti, hogy nem érkezett semmilyen jelzés felénk, de mi rákérdeztünk, hogy várható90

e valami? Ezt fontos lenne tudni. Mennyiben gondolja úgy Elnök Úr, hogy ha mi előre koncepciót gyártunk
épülettömbökhöz – és most még ki sem derül, hogy milyet -, akkor az leszűkíti a befektetők körét?
Reiner Roland: Kb. 1 hónappal ezelőtt volt a SOTE rektorával egy megbeszélés és erre is rákérdeztünk. Azt
mondta, hogy rövidtávon nem terveznek ezzel, a már elindított kerületi fejlesztésekre koncentrálnak.
Csóti Zsombor és Jancsó Andrea képviselők visszajöttek az ülésterembe.
Árva Péter: Értelemszerűen egy ilyen koncepciónak kettős célja van. Egyrészt beszűkíti a potenciális vállalkozók
lehetőségit, hiszen az építészeti értékeket szeretnénk védeni. Lehet, hogy kevesebb érdeklődő lesz, mert pl. ha az
Üllői úti épületekre olyan koncepciótervet rakunk le, ami az épületek homlokzatának megvédését és egy
városfejlesztési karaktert védendőnek talál, akkor ez csökkenteni fogja a keresletet. Ez csak feltételezés, nem
akarom most fejben elkészíteni a tanulmányt. A fejlesztési koncepció viszont egyértelműen megnöveli az
érdeklődést. Ennek a célja kettős: egyrészt szeretnénk megvédeni az építészeti értékeinket és ne utólag kelljen
azon gondolkodni, hogy mi is a védendő, hanem ez előre legyen tiszta, másrészt pedig reményeim szerint növeli
a keresletet. A legutóbbi vitában is elhangzott, hogy a piacon minden ilyen jellegű értékesítés azzal kezdődik, hogy
a tulajdonos megbízást ad egy ilyen tanulmány elkészítésére. Pataki Mártonnal éppen az ülés után 1 héttel akadt
a kezünkbe egy ilyen tanulmány és mosolyogtunk, mert mi is pont ilyet szeretnénk. Amikor piaci szereplő értékesít,
akkor azt egy ilyen tanulmánnyal együtt teszi.
Gyurákovics Andrea: Megkérdezem, lehet, hogy be is fogadná az előterjesztő. A koncepcióterv készítésbe lehet,
hogy be lehetne vonni ezen két tömb mellé a Soroksári úti, üresen álló vízparti telkünket, hogy ezekről is legyen
hasznosítási elképzelésünk.
Árva Péter: Azzal a projektfejlesztéssel nem olyan probléma van, amit egy külső szakértő orvosolni tudna.
Emlékeim szerint azon akadt el, hogy a Képviselő-testület szereplőinek nagyon más elképzelései voltak arról, hogy
ott mit is kellene csinálni. Ahhoz, hogy egy ilyen koncepció megvalósuljon, nekünk is bele kell tennünk a munkát,
nekünk kell közös nevezőre jutnunk. El kell döntenünk, hogy mit is szeretnénk fejleszteni. Amíg nem hozzuk meg
ezt a döntést, addig az olyan, mintha terveztetnénk egy lakást, csak nem tudjuk megmondani az építésznek, hogy
milyet szeretnénk. Koncepciótervet sem tud készíteni a tervező addig, amíg nem mondjuk meg, hogy miben is
gondolkodunk. Nekünk kellene dűlőre jutnunk először. Rugalmas szeretnék lenni abban a kérdésben, hogy ez az
előterjesztés hogyan viszonyul a KÉSZ-ek módosításához. Ha Alpolgármester Úr lát esélyt arra, hogy a KözépsőFerencvárosi rehabilitáció KÉSZ felülvizsgálata megkezdődik, illetve a Képviselő-testület megszavazza a forrást
erre a célra, akkor ennek a két szerződésnek az összevonása szerintem pénzügyileg orvosolható. Amennyiben ez
a munka elindul, akkor be tudom fogadni Alpolgármester Úrnak ezt a javaslatát. Előbb viszont kérdezzük meg a
Képviselő-testületet, hogy akarunk-e erre a célra pénzt fordítani.
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 163/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
271/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a 2020. december 14. napján az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között létrejött Megbízási Szerződés 2.2. a)
pontja (városfejlesztési tanácsadás) alapján megbízza a FEV IX. Zrt-t azzal, hogy az Üllői út 83., 85. és 87. sz.
alatti ingatlanok örökségvédelem szempontjait és a városrészben lakó közösség érdekeit is hangsúlyozottan
szem előtt tartva, készíttessen koncepciótervet a főépítész szakmai felügyelete mellett.
Határidő: 2022. október 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ a 2020. december 14. napján az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között létrejött Megbízási Szerződés 2.2. a)
pontja (városfejlesztési tanácsadás) alapján megbízza a FEV IX. Zrt-t azzal, hogy a Sobieski utca 3., 5., 7. és 9.
sz. alatti ingatlanok örökségvédelem szempontjait és a városrészben lakó közösség érdekeit is hangsúlyozottan
szem előtt tartva, készíttessen koncepciótervet a Főépítész szakmai felügyelete mellett.
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Határidő: 2023. január 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Deutsch László
Mezey István

(11 igen, 4 tartózkodás)

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol

25./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi
Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés
megkötésére
164/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 164/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
272/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi tevékenységével
összefüggésben elfogadja 164/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Tartalmi beszámolót,
valamint a 164/2022. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Egyszerűsített beszámolót és a
Közhasznúsági mellékletet 11.888.553 Ft támogatási összeg felhasználásáról és a Kuratórium 2021. évi
munkájáról.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ a polgármesternek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.)
önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és
a 164/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kérelemben foglalt indokokra tekintettel a
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 611. 447,-Ft összegű visszafizetési kötelezettségét elengedi.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ jóváhagyja és megköti a Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvánnyal a
2022. évre vonatkozó Támogatási Szerződést a 164/2022. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Határidő: döntést követő 30 nap
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Deutsch László
Mezey István

(15 igen, egyhangú)

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

26./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
141/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 141/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
273/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
államháztartásról szóló 2009. évi CXXII. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltakra és az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés f) pontjában leírt kötelezettségére tekintettel a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési
szabályzatát a 141/2022. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(15 igen, egyhangú)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Baranyi Krisztina
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

27./ 281-es buszra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése
165/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. Kicsit érvelnék is, mert fontos hangsúlyozni két dolgot. Az egyik, hogy örömteli folyamat volt, ahogy
ezen együtt dolgoztunk Alpolgármester Úrral, köszönöm neki ezt a munkát. A másik, hogy ettől többet is szerettünk
volna, kétszer ennyi buszt, behozni a körútig, de a BKK Zrt-vel folytatott több körös egyeztetésekből ennyit tudtunk
kihozni. Reméljük, hogy javítani fog a körzet közlekedésén. Csodát nem várunk ettől az óránkénti egy busztól, de
egy fontos irányba tett lépésnek értékeljük. Kérem, támogassák.
Torzsa Sándor: Erre mondom azt, hogy ezért kár volt erőfeszítést tenni. Gyakorlatilag azt a valós problémát nem
oldja meg, hogy Középső-Ferencvárosból a metró Nagyvárad téri állomásának kiesése miatt nem lesz ráhordás a
Vágóhíd utcai óvodára. A szakrendelőnél, a Drégely utcában tesz egy karikát a busz és visszajön a Vágóhíd utcán.
Ez pont nem fedi le közlekedési szolgáltatással azt a területet, ami a Klinikáknál felszállókat vitte a Nagyvárad térre
vagy a körúti metrómegállónál felszállókat vitte a Vágóhíd utcai óvodához. Tudom, hogy nem egyszerű a BKK Zrtvel átrajzolni egy busz nyomvonalát, de laikusként és nem közlekedésmérnökként azt mondom, hogy a Mester
utcán a villamossíneken akadály nélkül el tudott volna menni a busz a Ferenc körútig. Ott van biciklisáv, ami
óránként bőven elbírt volna egy buszt, az Üllői úton pedig per pillanat fel van festve a buszsáv, aminek így is kellene
maradnia. Egy körjárat rendszerben szépen körbe járhatta volna Középső-Ferencvárost ez a busz. Így a Nagyvárad
téren tényleg lenne ráhordás és orvosolná a problémát. Sokkal jobban örültem volna annak, ha így módosítottuk
volna a 281-es busz nyomvonalát. Nem tudom, hogy ez alternatívaként felmerült-e. Ez a javaslat egy borsószemnyi
javítása a kialakult helyzetnek, de azon nem változtat, hogy nagyon nehezen lehet majd megközelíteni a Vágóhíd
utcai óvodát.
Reiner Roland: Csodát mi sem várunk ettől a járattól. A BKK Zrt-nek egyébként ez magától nem jutott eszébe.
Egy helyszíni bejárás következménye volt, hogy azt mondták, látják értelmét ennek a módosításnak és meg is
valósítható. Végignéztük, bejártuk, merre és hogyan lehetne tovább vinni, de nem tudták elfogadni a javaslatainkat
ebben a jelenlegi helyzetben.
Árva Péter: Borsószemet mondott Torzsa Sándor, de ez csak egy borsszem. Az a felújítás, amit el fogunk
szenvedni a következő évben, az az én körzetem lakóinak borzalmas lesz. A Klinikáktól úgy lehet elmenni a
Nagyvárad térre szeptembertől 1 éven keresztül, hogy az ember felszáll a Klinikáknál, elmegy a Népligetig, ott
felszáll egy buszpótlóra és onnan visszamegy egy megállót. A röpke 10 perces utazásból fél órás tortúra lesz. Ezen
lehetetlen ezzel a megoldással segíteni. Én a kisfiammal úgy fogok járni a Kerekerdő Óvodába a körzetem
közepéből, hogy elsétálunk az 51-es villamosig, utazunk 3 megállót, majd a maradék szakaszt ismét sétáljuk. Ez
nem oldja meg a buszpótlást, de vannak olyan apró eredményei, amik fontosak. A Vágóhíd utcán jelenleg nincs
tömegközlekedés. Ha ez a járat működni fog, akkor a kijelölésével kapcsolatban legalább megállóhelyeink lesznek
és könnyebben tudunk nyomást gyakorolni a BKK Zrt. felé, hogy a Vágóhíd utcán járjon valami. A Duna felőli
részen nagyon sok épület áll, ahonnan gyűrű irányba sehova nem tudnak eljutni, csak a Soroksári úton ki és be a
városba. Ez egy rettenetesen fontos fejlesztés lenne és ez a kis borsszem előrevetítheti az irányát. Próbáljunk erre
gondolkodni. Biztos, hogy lehetne jobb megoldást találni, de műszaki okok miatt a BKK Zrt. munkatársai ezt
elvetették. Szerintem picit jobb lesz, a világot nem fogja megváltani, de néhány családnak kedvezőbb kapcsolatot
fogunk teremteni.
Baranyi Krisztina polgármester visszajött az ülésterembe.
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Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 165/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
274/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 281-es autóbuszhoz kapcsolódó
közösségi közlekedési szolgáltatások tárgyban kötendő - 165/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti szolgáltatási szerződést tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén a
szerződés érdemét nem érintő esetleges változtatásokat megtegye, és a végleges szerződést aláírja.
Határidő: 2022. július 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(16 igen, egyhangú)
A szavazásban 16 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

28./ Önkormányzati napelem-fejlesztés
152/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Takács Zoltán önkormányzati képviselő
Takács Zoltán: Az előterjesztés azt hivatott szolgálni, hogy több felmerülő, aktuális kérdésre adjunk választ. Az
egyik, hogy az energiaárak éppen elszállóban vannak, és aki tisztában van a világpiaci árakkal, tudja, hogy
tavalyhoz képest megduplázódtak. Várhatóan ez jövőre komoly kiadásokat fog jelenteni az Önkormányzat
számára. Komoly áremelkedés várható, ami már most is érzékelhető. Beszéltem a FIÜK igazgatójával, Czakóné
Dobó Krisztinával és most fogják kiírni a jövő évre vonatkozó közbeszerzést a különféle energiafajtákra.
Tudomásom szerint Alpolgármester Úrral beszéltek már róla, hogy a 2023. évi tervezett kiadás a duplája lesz
annak, amivel idén számol az Önkormányzat a villamosenergia és a gáz tekintetében. Ezen kívül nem tudjuk, hogy
a forint árfolyama meddig inflálódik még. Erre adna választ valamelyest ez az előterjesztés. Jelenleg a FIÜK-nek
600.000 kW-os energiaigénye van évente, ebből kb. 11.000 kW-ot termel meg az Epreserdő Óvoda tetején lévő
napelem, ami nincs 2%. Ha megvalósulnak a leírtak, akkor ezt az arányt 7-8-9%-ra tudnánk feltornázni és mellette
komoly anyagi megtakarítást érhetnénk el. Én azt szorgalmazom, hogy próbáljon az Önkormányzat zöldebben
működni. Egy ilyen fejlesztéssel nagyságrendileg 10 tonnányi káros anyag kibocsátásától óvnánk a környezetet.
Felmerült kérdésként a bizottsági ülésen, hogy a kalkulációban szereplő számok honnan vannak. Egyrészt a FIÜKtől kértem adatokat, másrészt pedig az Állam által készített nyilvános tanulmányból, az energiamixből. A
megtérülésnél általános piaci sztenderddel számoltam, amibe várhatóan ez a beruházás kerülni fog. Szintén
kérdés volt, hogy miért FIÜK és miért nincs ennél konkrétabban meghatározva. Van elképzelésük arra, hogy melyik
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intézmény tetején lenne ez a napelem, de több épület is van a pakliban. A kivitelezővel ezt pontosan le fogják
egyeztetni, hiszen nagyon fontos a napelem pontos elhelyezkedése és úgy tudjuk maximalizálni a termelését, ha
a legideálisabb tetőre tudjuk felszerelni. Emiatt nincs végleges döntés. Ne a politikusok határozzák meg, hanem
szakmai érvek támasszák alá.
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta.
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr tudja, hogy a zöld ügyek egyik nagy elkötelezett képviselője vagyok. Nem
mindennek, de az okos zöld ügyeknek mindenképpen. Úgy gondolom, hogy az intézményeinkbe napelemek
telepítése kifejezetten fontos és hasznos cél, hovatovább a klímastratégiánk is beszél ilyenekről. Felhívom az
előterjesztő figyelmét, hogy az egyik bizottságunkban Magyarország egyik legismertebb és sokat foglalkoztatott
zöldügyi szakértője dolgozik, Gulyás Mihály. Nem egy kerület és város klímastratégiájának kialakításában vett
részt. Vagy ő írta, vagy szakértőként dolgozott rajta, vagy segített az elkészítésében. Ő jelezte felénk, hogy sok
pályázat van kiírás alatt, ami kifejezetten intézmények, középületek számára kínál napelemesítési lehetőséget.
Hamarosan tervezi a Kormány kiírni egy nagyon nagy napelem bővítési rendszer pályázatát Budapesten is. Kérem
az előterjesztőt, hogy foglaljuk bele a határozatba, hogy felkérjük a Pályázati Csoportot, hogy figyelje az ilyen típusú
pályázatokat és vegyünk részt rajtuk. Itt a pluszforrás bevonási lehetősége és akkor nem egy, hanem akár több
intézményt is fel tudnánk szerelni napelemekkel.
Gyurákovics Andrea: Bizottsági ülésen volt szó a pályázatokról és az előterjesztő azt mondta, hogy ne várjunk
ezekre, minél hamarabb valósuljon meg. Beütöttem a keresőbe és az idei évre jelenleg 62 db pályázat van kiírva
önkormányzatoknak. Valóban sok olyan van, amit mi is meg tudnánk valósítani, többek között napelem pályázat is
elég magas támogatással. Lehet, hogy ezt meg kellene fontolni. Nem tartom valószínűnek, hogy nagy késlekedést
okozna, hiszen ezek folyamatosak. Nem tér ki az előterjesztés az üzemeltetésre és a karbantartásra. Ez milyen
konstrukcióban valósulna meg?
Takács Zoltán: Pontosítani szeretnék. A bizottsági ülésen azt mondtam, hogy jó ötlet a pályázatok figyelése és az
azon való részvétel, de úgy gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Nem vagy-vagy, hanem és jellegű dolog.
Arról beszélünk, hogy az Önkormányzat villamos energia igénye bőven 1 millió kW fölött van és ha megvalósul a
leírt fejlesztés, akkor ennek 5%-át tudjuk napenergiából fedezni. Nem gondolom, hogy hirtelen találnánk annyi
pályázatot, hogy a maradék 95%-ot is fedezni tudnánk ebből. Jó ötlet, hogy induljunk minél több pályázaton, és ha
Torzsa Sándor részéről egy szóbeli módosító javaslat hangzott el, akkor befogadom. Ettől függetlenül fenntartom
azt az álláspontomat, hogy ezt a fejlesztést valósítsuk meg és emellett figyelő tekintetét a Pályázati Csoport a
pályázatokra vesse és próbáljunk minél többet megnyerni. Az Epreserdő Óvoda tetején jelenleg is van napelem,
amit a FIÜK üzemeltet. Velük lett megbeszélve, hogy náluk valósuljon meg a beruházás többek között
adminisztrációs okok miatt is. Nyilván ők gondoskodnának róla, ami évi vagy kétévente egyszeri takarítást igényel.
dr. Mátyás Ferenc képviselő kiment az ülésteremből.
Kállay Gáborné: Képviselő Úrnak ez a szakmája, hogy ilyen bátran benyújtotta elénk ezt a kalkulációt? Szerintem
azért ez sok szempontból nem körültekintő előterjesztés. Én óvakodnék attól, hogy ha valakinek nem ez a
szakterülete, akkor ilyen komoly témában behozzon egy ilyen anyagot. Az ötlet természetesen nagyon jó, de kicsit
hiányos.
Takács Zoltán: Semmi nem hasraütés alapján szerepel benne. Az adatok a FIÜK-től származnak, illetve a
mindenki számára hozzáférhető állami tanulmányból. Ebből kinyerhetőek az információk, a többit pedig a lineáris
algebra tudásom alapján írtam be. Nem tudom, hogy milyen kalkulációkra lenne még szüksége Képviselő
Asszonynak. A FIÜK-nél egyébként van olyan szakember, aki energetikával foglalkozik, többek között a korábbi
napelemfejlesztés munkájában is részt vett. A számokat előzetesen látták és jóvá is hagyták. Egyébként bármelyik
Képviselő hozzáférhet és kikérheti a FIÜK-től, mert teljesen nyilvános adatok.
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 152/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról kiegészítve a befogadott módosító javaslattal.
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275/2022. (VI.22.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK) üzemeltetésében működtetett intézmények egyikében
a 3059 számú Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása nevű költségvetési sor terhére 13 millió forint értékben
hálózatra visszatápláló napelemes rendszer kiépítésébe kezd, és felkéri a polgármestert a végrehajtáshoz
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri a jegyzőt, hogy a Pályázati Csoport útján tájékozódjon az önkormányzatok számára kiírt napelemfejlesztésekre irányuló pályázatokról, és a feltételek teljesülése esetén gondoskodjon az azokon történő
részvételről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
(11 igen, 4 tartózkodás)
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Deutsch László
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol

29./ Javaslat Energiamenedzsment szolgáltatás tárgyú szerződés megkötésére
171/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan támogatta az
előterjesztést.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 171/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
276/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ úgy dönt, hogy a Panda energiamenedzsment szolgáltatás igénybevétele tárgyban a 171/2022. sz. előterjesztés
melléklete szerinti vállalkozási szerződést megköti a 3059. „Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása”
költségvetési sor terhére, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén a szerződés érdemét nem érintő változtatásokat
megtegye, és a végleges szerződést aláírja.
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Határidő: 2022. július 1.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
A szavazásban 15 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Hidasi Gyula
Jancsó Andrea
Reiner Roland
Szilágyi Zsolt
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Zombory Miklós
Deutsch László
Dr. Mátyás Ferenc
Mezey István

(11 igen, 4 tartózkodás)

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol

30./ IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozata
ellen
150/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Zoltán: Június 10-én hozott egy határozatot a Városgazdálkodási Bizottság, ennek a felülvizsgálata van
most előttünk. Ez képviselő-testületi hatáskör, nem is értettük, hogy miért kell újra véleményeznünk, hiszen június
10-én döntöttünk. Megvitattuk a napirendi pontot és Cserép Mihály Zoltán ügyrendi javaslatára levettük napirendről,
nem döntöttünk róla. A Képviselő-testület bölcsességére bízzuk a döntés meghozatalát.
dr. Mátyás Ferenc képviselő visszajött az ülésterembe.
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztés mellékletében Hoffmann György leírja, hogy a Bizottság május 11-i és 25-i ülésén
napirendre vette a teraszkérelem elbírálását, de az ülésen mindkét alkalommal a napirendből kivette. A napirendről
levette, így a helyes. Ennek ellenére „hazudós” Krisztina, azaz Baranyi Krisztina az IF Kávézó oldalán azt írta, hogy
a napirendről való levétel a Bizottság Jobbikos elnökének egyéni (nem első) önkormányzati döntése volt. Félre
lehet vezetni azokat az embereket, akik nem tudják, de a Képviselő-testületet nem lehet félrevezetni, mert ülnek itt
bizottsági elnökök és tagok is, jól tudják, hogy az elnöknek is egy szavazata van. Ha a bizottsági elnök döntött
volna arról, hogy ne kerüljön fel az IF kérelme, akkor amikor megkaptam a meghívó tervezetet – amit az elnök állít
össze – levetettem volna róla. Így az én döntésem lett volna, de nyolcan voltunk a bizottsági ülésen, többek között
az Ön fegyverhordozója, Cserép Mihály Zoltán is. Ő is megszavazta, hogy vegyük le napirendről ezt a kérelmet.
Ha én döntöttem volna róla, akkor a meghívón sem szerepelt volna. Ez az egyik lényeges dolog. A május 11-i
ülésen négy képviselő kérte a napirendről történő levételt. Nem mondom a neveket, mert őket is elkezdik hívogatni
az Ön emberei, mint ahogyan engem is hívogatnak. Egyikük indoka az volt, hogy nincs még meg a zajmérés és
egyébként is határidőn túl adta le a kérelmét a kft. Valamiért nagyon sürgős volt még az utolsó pillanatban betolni
ezt az előterjesztést a rendkívüli ülésre. A másik tag hivatkozva a határidőn túli leadásra ismét kérte a levételt,
aztán a harmadik tag azért kérte, mert egy korábbi ülésen már döntöttünk az engedélyéről. A negyedik tag a sok
problémára hivatkozva javasolta a napirendről történő levételt. Ez mind olvasható a jegyzőkönyvben is. Egyik sem
én voltam. Négy különböző ember kérte, ezért a május 11-i ülésünkön levettük a napirendről. Május 12-én volt egy
képviselő-testületi ülés, ahol megszavaztuk a költségvetés és a gazdasági társaságok beszámolóinak napirendről
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történő levételét, emiatt rendkívüli ülésünk volt május 26-án. Május 25-én a Bizottság is rendkívüli ülést tartott
éppen ezek miatt, ahol kötött napirendeket tárgyaltunk, csak ezek szerepeltek. Olyan Bizottság is volt, aki nem
tárgyalta meg újra ezt a két témát. Leegyeztettem a Szervezési Csoporttal, a meghívón a gazdasági társaságok
beszámolója és a költségvetés szerepelt. Az s.k. jelzés szerepelt a nevem mellett, majd utána utasításra rákerült
egy 7. napirendi pont, ami Btk-s ügy. Hívtam Alpolgármester Asszonyt is, de két hete nem sikerült visszahívnia,
miközben megígérte, hogy másnap reggel keresni fog, miután írtam neki, hogy nem értem el. Ne állítsunk olyan
hazugságokat, hogy én vettem le a napirendről az IF Kft. teraszengedély iránti kérelmét. A május 25-i ülésre valaki,
tudjuk ki, az én megkérdezésem nélkül berakta ezt az előterjesztést. Ha felhívott volna, hogy szeretné, ha ez
napirenden lenne, lehetséges lett volna. Ilyen nem történt, ezért csak azokat tárgyaltuk meg, amiket másnap a
Képviselő-testület is tárgyalt, és amikről határidőben dönteni kellett. Azokhoz a napirendi pontokhoz is érkeztek
módosító javaslatok, ezeket meg is vitattuk. Azért lett leszavazva a kérelem, mert több panasz is érkezett a hangos
zene miatt, lakosoktól és képviselőktől is. Mennek a hírek, az IF Kávézó oldalán mindenki írogat, hogy el akarjuk
lehetetleníteni a helyet. Nem akarjuk. Nagyon jó zene szól, zárt nyílászárókkal bent lehet is zenélni. A zene
ugyanúgy szólni fog teraszengedély nélkül is, mert annak bent van a helye. Ha valaki hallgatni szeretné a jazzt,
bemegy és csukott ajtóknál, ablakoknál lehetősége van erre. A rendkívüli helyzet miatt a járda vonaláig kint
lehetnek az asztalok és a székek, szeptember 30-ig tudja használni a teraszt. Baranyi Krisztina engedélyezte nekik,
hogy 15 nappal meghosszabbítva használhassák a 3 parkolóhelyet is. Ezeket úgy lehet használni, hogy amíg
elbontják a teraszt, addig nem lehet odaültetni vendégeket. A teraszt ugyanúgy használták továbbra is, vagyis tiltott
teraszhasználat volt, mert a polgármesteri engedély 15 napra csak arra vonatkozott, hogy annyi idejük van
elbontani, nem pedig vendégeket leültetni és kiszolgálni. Nem valaki ellen szólt a döntésünk. Az Inka Grill
vendéglátóhelynél is volt, hogy a Bizottság visszavonta az engedélyét, akkor Baranyi Krisztina miért nem irkált a
Facebookra és miért nem emelte fel a hangját? Engedély nélkül települt ki, csak utána nyújtotta be a kérelmét.
Reiner Roland: Képviselő Úr több, mint 6 perce Önnél van a szó. Lehet bármiről beszélni, de a napirendi pont
címe az „IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozata
ellen”. Ha az lesz a vége, hogy a Bizottság azért utasította el, mert Baranyi Krisztina napirendre vetette Önnel,
akkor értem, hogy ide kapcsolódik, de kicsit távolabbról indultunk, mint ahonnan a felülvizsgálati kérelem indokolná.
Gyurákovics Andrea: Rosszul látja Alpolgármester Úr. A Bizottság hozott egy döntést, és nem először korlátozta
vagy tagadta meg a teraszengedélyt valamilyen oknál fogva. Ebben az esetben megint a Facebookról tudtuk meg,
hogy a kerületi FIDESZ veri szét az IF Kávézót nem elvitatva Szilágyi Zsolt érdemeit. Már ketten pályázunk erre a
megtisztelő címre Baranyi Krisztina jóvoltából. De akkor, amikor a Bizottság elé kerülnek az anyagok, az Irodáktól
részletes tájékoztatást kapunk, hiszen ez az előterjesztések része. Mi rákérdeztünk az ülésünkön, hogy egyébként
milyen indoklással, milyen jogi alapon jön vissza elénk ez az ügy, amikor képviselő-testületi hatáskör az elbírálása.
A válasz az volt, hogy célszerű a Bizottságnak megtárgyalnia. Ezt nem tartom jogilag teljesen megalapozottnak,
de nem vagyok jogász. Miért van az a megtévesztés, hogy az IF Kávézónak nem lesz terasza? De lesz, hiszen a
veszélyhelyzeti törvény értelmében van, az előtte lévő járdaszakaszt használhatja. Sőt, tegnap a bizottsági ülésen
elhangzott, hogy a mellette lévő ügyvédi iroda előtti részre is kérhet engedélyt, hiszen nem valószínű, hogy az
ügyvéd ki akar települni az utcára. Lehetséges, hogy a Bizottság meg is fogja adni ehhez az engedélyt. Az
előterjesztésben az szerepel, hogy jogszerűtlen döntést hoztunk, mert a veszélyhelyzeti felhatalmazással neki joga
van a teraszra. Így van, de csak az (1) és (3) bekezdéseket idézi az előterjesztés, elfeledkezve az (5) bekezdés c)
pontjáról. Eszerint az épülethatár szélességében használhatja a teraszát, ez pedig nem alkalmazható a járművek
forgalmát biztosító úttesten vagy a várakozásra kijelölt területen. Ez kimaradt az előterjesztésből, pedig így lenne
teljes. A Bizottság nem az egész teraszt vette el, hanem egy részét jelezve azt, hogy problémák vannak vele. Ezt
el is mondtuk az IF Kft. jelen lévő képviselőjének. Tavaly is sokszor és idén is többször szóltunk már, hogy gondok
vannak. Addig, amíg ezt a drasztikus lépést meg nem tettük, semmilyen kompromisszumkészség nem mutatkozott
a kávézó részéről.
Takács Zoltán: Kicsit más irányba vinném a történetet, mert szerintem ez sem mellékes. A bizottsági ülésen
hosszas jogi eszmefuttatás volt arról, hogy mennyire helytálló vagy nem helytálló az indoklás. Van a 2021. évi
XCIX. törvény 149. §-a, amiben szerepel, hogy a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet
üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult
a közterület használatára. Ez így van, csakhogy van további bekezdés is, miszerint a használó a vendéglátó üzlet
közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében használhatja az üzlet előtti részt. Ugyanitt az (5) bekezdés
c) pontja úgy szól, hogy a járművek forgalmát biztosító úttesten, vagy a várakozásukra kijelölt területen nem
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érvényes ez a jogosultság. Én a szívem szerint megadnám nekik az engedélyt, de akkor találjunk már egy olyan
jogszabályt, ami alapján megtehetjük. Ez a paragrafus ugyanis nem erre vonatkozik. Az előterjesztésben szereplő
négyzetméter számok messze meghaladják az épülethatárt, másrészt pedig a Ráday utca túloldalán lévő parkolóra
is értendő. Értelmezésem szerint ez a jogosultság nem jár az előterjesztésben szereplő területekre. Találjunk olyan
jogszabályt, ami alapján jogszerűen fel lehet menteni. A bizottsági ülésen Aljegyző Úr olyan értelmezést adott,
hogy van egy olyan elv, ami szerint ez így jó, és van egy másik is, ami szerint nem. Ezt nagyon szürke zónának
érzem, szeretnék egy fekete-fehér jogi hivatkozást, ami alapján nyugodt szívvel, törvényesen meg lehet adni az
engedélyt az IF Kft-nek.
dr. Mátyás Ferenc: Szerintem a zajjal kapcsolatos problémát és a teraszengedélyt külön kell választani. A zajra
ott van a zajmérés és remélem, erre úgy is sor fog kerülni, hogy nem lesz nyilvános az időpontja, hogy a
vendéglátóhely ne tudjon felkészülni rá. Ha az előírt zajszintet nem lépik túl a teraszon, akkor az, hogy van terasz,
önmagában nem jelent gondot. Bevallom, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény
szerintem elég fura jogalkotási termék. Látszik, hogy kapkodva rakták össze. Az előterjesztés hivatkozik a 149. §
(1) és (3) bekezdésére, amik alapján automatikusan jár neki a terasz aszerint az engedély szerint, ami akkor volt
a birtokában, amikor ez a törvény hatályba lépett. Az (5) bekezdést emlegette Gyurákovics képviselő asszony és
én nem látom, hogy ez hogyan aránylik az (1) és (3) bekezdésekhez. Mondhatjuk azt, hogy parkolóra nem lehet,
vagy parkolóra lehet, és ha lehet, akkor az külön bizottsági döntést igényel. Ha pedig külön bizottsági döntést
igényel, akkor ingyenes-e, vagy lehet érte díjat szedni? Ha a törvény alapján automatikusan jár neki az, ami a
korábbi engedélyben megvolt, akkor mi szükség van bizottsági ülésre és döntésre? Ha egy törvényi automatizmus
van, akkor a Bizottság szerepe elvileg egy nem létező szerep, mert a törvény rendelkezése alapján meg kell adni
az engedélyt. Viszont az elmúlt hónapokban születtek bizottsági döntések és ebben az ügyben is összehívták az
ülést. De ha nem kell bizottsági ülés, akkor miért hívtuk össze, pláne rendkívüli ülést? Kicsit kusza ennek a
törvénynek a fogalmazása és kérem Jegyző Asszonytól, vagy attól, aki elkészítette ezt a dokumentumot, hogy
ebben tegyünk rendet.
Szilágyi Zsolt: Június 2-án Baranyi Krisztina felhívatta az Irodavezetőt az egyik alkalmazottjával, hogy kérdezze
meg tőlem, mikor szeretnék ülést tartani. Mondtam, hogy június 10-én, mert közben Pünkösd volt, az Iroda nem
tudta volna elkészíteni az előterjesztést, majd Baranyi Krisztina csapatépítő rendezvényt szervezett, emiatt sokan
nem dolgoztak. Ezek miatt nem lehetett korábban megtartani, mint június 10-e. Akkor a napirendi javaslatban négy
vendéglátóhely volt. Ha Baranyi Krisztina június 2-án aláírta az IF Kft. engedélyét, a tulajdonos pedig június 3-án,
akkor miért nem írta alá a többi hármat? Miért kellett rendkívüli ülést tartanunk június 10-én, ha megadhatta volna
a másik három esetben is az engedélyt? Az egyiknek előnyszerzés, a másik háromnak viszony hátrány. A
polgármester átvette a Bizottság döntését és az összes többiről is határozhatott volna. Vajon miért tette, vagy miért
nem tette a többivel?
Torzsa Sándor: Két héttel ezelőtt szombaton elmentem a Pinceszínházba és megnéztem a Semmit se bánok c.
darabot. Mindenkinek ajánlom, arról szól, hogy a média segítségével hogyan akarnak rávenni valakit arra, hogy
megcsináljon valamit, amit nem szeretne. Tényleg zseniális előadás Székely Csabától. Amikor vége lett,
megnéztem ezt a helyet is, hogy mennyire zavaró a hangja. Maga a koncert a helyiségen belül volt, viszonylag
csukott ablakoknál, de kétségtelen tény, hogy kihallatszik a teraszra. Készítettem egy videofelvételt, amit bárkinek
megmutatok. A kihallatszó zenétől tökéletesen lehet hallani, hogy miről beszélgetnek a teraszon. Kb. ilyen szintű
a hang kiáramlása az IF Kávézóból. Elhiszem, hogy a közelben lakókat zavarja és hozzájuk képest a többi kocsma
valóban síri csendben van. Ha azt nézzük, hogy koncert van egy helyen, nem biztos, hogy ez olyan mértékű, amivel
szemben retorziókkal kellene élnünk. Utánajártam ennek a helynek és tényleg kulturális értéket képvisel a jazz
szakmán belül. Hoffmann György a képviselője, de nem az a Hoffmann György, aki a médiacég vezetője lett, csak
meg vagyunk áldva Hoffmann Györgyökkel. Ő egy elismert szaktekintély, és szerintem ezt is mérlegelnünk kellene.
Szívesen vennék egy okos kompromisszumot és tárgyalásos úton megkérni a helyet, hogy a koncerteket 18:00
órakor kezdjék el. Nem bulizenéről van szó, és ha 22:00 óra körül befejeznék, a lakók is elégedettek lennének.
Nem hiszem, hogy a jazzkedvelők 18:0 órakor ne hallgatnák szívesen ezt a zenét. Lehet, hogy érdemes lenne
tárgyalni erről.
Takács Máriusz: Én az IF Kávézó mellett szeretnék érvelni. Egy kulturális helyszín és egyben egy vendéglátóipari
egység is. Nem egy egyszerű szórakozóhely, ahol azért csinálnak zenét, hogy pénzt szerezzenek belőle. Viszont
mi arról beszélünk, hogy a vendéglátási helyszínt korlátozzuk-e, vagy ne. A kulturális életben ez nem egyedi
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finanszírozási forma, sok olyan kis színpaddal rendelkező hely van, ahol alapvetően a vendéglátóipari egység tartja
fenn a kulturális színteret. Ez egy bevett forma, főleg a befogadó típusú helyeknél. Az IF Kávézó egy régóta
működő, jól bevált, jól működő és neves kulturális helyszín. Ha szorítunk egyet a vendéglátóipari tevékenységén,
akkor a kulturális helyszínen is szorítunk egyet és a működését kockáztatjuk. Úgy gondolom, hogy ezt nem szabad,
mert érték ez a kulturális tér és ezért az engedélyt is meg kell adnunk.
Gyurákovics Andrea: Tisztázzuk, hogy senki nem az IF Kávézó ellen van, hanem a szabályok betartása és
betartatása mellett. A szabályok pedig mindenkire vonatkoznak névtől és helyszíntől függetlenül. A Ráday utcában
és a Tompa utcában a vendéglátóhelyekre szabályok vonatkoznak. Többek között az is, hogy ha és amennyiben
nincs érvényes teraszengedélye, akkor nem pakolhatja ki a teraszt és nem folytathat ott semmilyen tevékenységet.
Ebben az esetben ez két napon keresztül is megvalósult. Bár az első nap csak figyelmeztetve lettek, a második
napon ugyanúgy kipakoltak és ugyanúgy kiszolgáltak annak ellenére, hogy nem volt engedélyük. Akkor az alapján
rangsoroljuk a helyeket, hogy ki az, aki kulturális tevékenységet folytat és ki az, aki egyszerűen csak
vendéglátóhely? Nem ez az alap. Az alap az, hogy vannak olyan szabályok, amiket be kell tartatnunk mindenkivel
nekünk, Bizottságnak és Képviselőknek. Ha egyet ennyire vehemensen védünk, akkor a többit is kellene. Csakhogy
a többi nem kerül elénk, mert ők tudomásul veszik, ha elkövetnek valamilyen hibát, kapnak egy szankciót és értenek
belőle. Tegnap is elhangzott, hogy ez nem végleges állapot. Más helyeknél is alkalmaztuk azt az eljárást, hogy ha
nem volt panasz, visszajött a kérelem 1-2 hónap múlva és megkapta, visszakapta a teljes teraszengedélyt. Értem
a kulturális koncepciót, de itt rendeleti szabályozás van. Nekünk arra kell voksot tennünk, hogy ezeket a
szabályokat betartatjuk-e, vagy elnézőek vagyunk egy-két hellyel és nekik lehet azt, amit a többieknek nem. Két
üzlettel arrébb azért büntettek a közterület-felügyelők, mert egy dézsában kiállítottak egy szőlőtőkét. Itt nem volt
teraszengedély, be is lett jelentve, de a Hatósági Irodához nem jutott el. Ezzel van a probléma és nagyon rossz
gyakorlat indulna el. A Facebookon most úgy tesz az IF Kft., mintha ellehetetlenítenénk, pedig télen is működik.
Télen is vannak koncertek minden este és nyitva vannak.
Árva Péter: Próbálnék ebben a vitában semlegesen, középen állni. Régi kérdés, hogy ezek az engedélyek
automatizmusok, amit meg kell adnunk, vagy minden esetben egy egyedi, felelős döntés. Én az utóbbi felé hajlok.
Örömmel leülök Jegyző Asszonnyal vagy a Jogi Csoportból bárkivel, hogy győzzön meg arról, hogy ez jogilag téves
és akkor meggondolom. Ez minden kerületben előkerül, a két nézőpont versenyzik egymással és hol ebbe, hol
abba az irányba billen a mérleg. Azt hiszem, hogy ez mindig egyedi, felelős döntés és mi, képviselők azért vagyunk,
hogy ezekben a helyzetekben moderáljunk. Meghallgassuk a konfliktusban lévő szereplőket, azokat az embereket,
akik panaszkodnak és rávegyük az érintetteket, hogy nyugvópontra jussanak, és békés együttélés alakuljon ki.
Ezért vagyunk képviselők és a szavazatomat egy az egyben kötöm az összes ilyen esetben a körzetes
képviselőhöz. Kérem dr. Mátyás Ferencet, hogy előre mondja meg, hogyan fog szavazni. Ez az ő felelőssége is. A
saját körzetemben én is több hasonló ügyben próbáltam moderálni, néha sikerült, néha kevésbé. Nekünk abban is
szerepünk van, hogy ezek a konfliktushelyzetek ne kiéleződjenek, hanem nyugvópontra jussanak.
Torzsa Sándor: A vitában mindig igyekszem konstruktív lenni. Nem biztos, hogy mindig sikerül is. Azt próbáltam
elmondani Gyurákovics Andreának, hogy az IF Kávézó nem egy sarki kocsma, hanem kulturális értéket képvisel.
A magyarországi jazz közösségen belül két elismert klub van, az egyik ez. Arra akartam felhívni a figyelmet, hogy
a jazz nem egy bulizene, hanem komoly értéket képviselő műfaj. Értem, hogy a FIDESZ nem szereti végighallgatni,
ha ilyen témáról van szó. Én mindig élvezettel hallgatom a FIDESZ-es képviselők hozzászólását, megköszönöm,
ha Önök is meghallgatnak. 30 éve van itt ez a hely és valószínűleg nem tegnap volt vele az első probléma. Azért
igyekszem kompromisszumos javaslatot megfogalmazni és a tárgyalás felé terelni, illetve 18:00-22:00 óra közé
szorítani a zenélést, mert azt hiszem, hogy ez lenne a valódi megoldás. Támogatom azt a törekvést, amit Szilágyi
Zsolt képvisel, hogy rendnek kell lennie a közterületeinken és a vendéglátóhelyeken. Ebben maximálisan
támogatom is, mert ha nem, akkor elszabadul a pokol. Érezzük, hogy kicsit másabb típusú intézményről
beszélgetünk, és mérlegeljük ezt, mert nem közönséges helyről van szó, hanem a szakmán belül elismert és
kiemelkedő központról.
dr. Ruzsits Ákos Jenő: A jogi természetű kérdésekre válaszolnék. Egyetértek Mátyás képviselő úrral abban, hogy
a törvények korában az azonos rendelkezést tartalmazó kormányrendelet értelmezése nem volt olyan egyszerű.
De úgy érzem, hogy mégiscsak sikerült és erről tájékoztatnám Önöket. A konstrukció az, hogy a törvény egy
teraszcélú használatra a törvényben meghatározott mértéket engedélyez. Ezt körbeírja és meghatározható a
jogszabályból, hogy mi is ez. A (3) bekezdés eltérő mértékre utal és közterület-használati hozzájárulásra, ami
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megelőző szabály. Azaz, ha van ilyen közterület-használati hozzájárulás a jogszabály hatályba lépésének napján,
akkor az a szerzett jog aszerint működik. Ebben az esetben a törvény úgymond másodlagos, hiszen a szerzett
jogát gyakorolhatja az érintett közterület használó, jelen esetben a kérelmező. A törvény alapján a törvény szűkebb,
a törvény alapján meghatározott terület használatra jogosult az azt meghaladó területre vonatkozóan pedig
közterület-használati hozzájárulást kérhet az Önkormányzattól, ahogyan kért is. Ez külön engedélyezési történet,
ez zajlik az Önkormányzat előtt azzal, hogy a Bizottság elutasította és a Képviselő-testületnek lehetősége van
megváltoztatni és meghozni a végső döntést. Amennyiben az Önkormányzat hozzájárul a közterület-használathoz,
akkor az a törvény alapján ingyenes lesz, bár a hozzájáruláson alapul.
Szilágyi Zsolt: Beszéltem a szemben lévő oldalon található szolgáltatókkal is. Az egyik hölgy elmondta, hogy ő
jazz szerető, jazz klubba jár, és ha szól a zene, ő csukott ajtónál hallja a saját üzletében. Általában jó zene szól,
de előfordul, hogy annyira szörnyű, hogy rájuk öntené a mosogatólevet. Ahogyan Gyurákovics Andrea is elmondta,
valahogy szabályozni kell. Van egy nívós hely a Tompa utcában, ahol akusztikus zene szokott szólni, időnként latin
zene, nagyon jó az étel is. Ők is élvezik a városvezetés szimpátiáját. Velük is sok probléma volt, sok bejelentés
érkezett a lakóktól és szankcionáltuk is. A Hatósági Iroda büntetést rótt ki jogosan. Azóta, 3-4 hónapja minden
rendben van, nem jött panasz, mert belátták, hogy a rendelet szerint kell nekik is működniük ugyanúgy, mint a többi
vendéglátóhelynek. Itt sem a hellyel van a baj. Igen, jó zene szól, bemennek, becsukják az ajtót és hallgatják. Ők
is élvezik a városvezetés szimpátiáját, látjuk a besurranó előterjesztésekből. Valamit tennie kell a Bizottságnak,
mert különben fölöslegesen hoz döntéseket. Előbb-utóbb azt fogják mondani a többiek is, hogy ha neki lehet, akkor
nekünk miért nem? Muszáj szankcionálnunk, hogy utána a lakók is elégedettek legyenek. Ha a rendelet szerint
járnak el, akkor természetesen megkapják az engedélyt. A jegyzőkönyvben benne van, hogy a következő rendes
júniusi ülésünkön tárgyaltuk volna meg ezt az ügyet, így július 1-től már megkaphatta volna az engedélyt. Viszont
ő úgy gondolta, hogy mivel jóban van emberekkel, neki mindent lehet.
Kállay Gáborné: Torzsa Sándornak jelezném, hogy az előző városvezetésnek is nagyon jó volt a kapcsolata az
IF Kft-vel. Személy szerint én is, mint kultúráért felelős alpolgármester, több koncertjükön is részt vettem és kapok
is meghívásokat a rendezvényekre. Tényleg nagyon magas színvonalú zenei munka folyik ott. A Bizottság, a
Képviselők, leültek beszélni velük, hogy mi a probléma és mi az elvárás, mit lenne célszerű tenniük annak
érdekében, hogy súrlódásmentes legyen a viszony a környezetükkel? Konszenzust kellene kialakítani, mert értékes
az ottani tevékenység és Hoffmann György egy fantasztikus ember, aki menedzseli az egész helyet. Az országban
valóban mindenhol ismerik az IF Kávézó nevét, nekünk sem kell bemutatni. Azért sziszegtem, amikor
Képviselőtársam ezt ecsetelte, mert számunkra ez köztudott.
Szilágyi Zsolt: Nem kaptunk megkeresést. Az Input nevű hellyel is volt egy vitás helyzet, a Városüzemeltetési
Irodán leültünk, ott voltam én, a körzetes korábbi és jelenlegi képviselő, és átbeszéltük az ügyet. Ugyanez történt
a Tompa utcai Crafty Barral is, ők is jelezték, hogy szeretnék megoldani a problémákat, eljönnek a lakók is,
bizottsági tagok is, a körzetes képviselő és az Iroda is. Megbeszéljük, hogy hogyan tudunk kompromisszumra jutni.
Az IF Kft-től semmilyen megkeresés nem jött, hogy tárgyalni szeretnének velünk. Lehet, hogy a városvezetésnek
jeleztek ilyesmit, de engem Baranyi Krisztina nem hív fel, hanem felhívat három emberrel, hogy kérdezzen valamit.
Ha szeretne valamit, vagy problémája van, keressen meg. Ma is ordibálva hívott fel egy úriember, hogy mit akarunk
mi csinálni az IF Kávézóval. Ennyi erővel Hoffmann György is felhívhat és elmondhatja, hogy le szeretne ülni a
Bizottsággal, együtt beszéljünk a panaszosokkal és bármit meg lehet oldani. Más vendéglátóhelyekkel ez működik,
partnerek voltak, ők nem jelentkeztek. Mi nyitottak vagyunk mindenre. Nem akarjuk tönkre tenni és ellehetetleníteni
a helyet, csak a rendeletet szeretnénk betartatni. Azért vannak ezek a szabályok, hogy mindenki betartsa őket.
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm Aljegyző Úr tájékoztatását. Árva Pétertől elhangzott a kérdés, hogy hogyan fogok
szavazni. Támogatom az IF Kft. felülvizsgálati kérelmét és továbbra is amellett állok, hogy külön kell választani a
teraszengedélyt és zajos történetet. Utóbbinál zajmérés szükséges, mindegy, hogy van-e terasza vagy nincs,
nyitott vagy zárt nyílászárók mellett szolgáltat zenét. Ha átlépi a határértéket, akkor megbírságolják. Ha még
egyszer átlépi, akkor bezáratják. Tavalyhoz képest abban fejlődtünk, hogy ha érkezik egy panasz, akkor nem 3
hónap múlva megyünk ki zajt mérni, hanem kezdünk a gyors reagálás irányába mozdulni, hogy kezelni lehessen
a beérkező jelzéseket. A Hatósági Iroda vezetője rengeteget dolgozott azon az elmúlt fél évben, hogy ez
megvalósulhasson és működhessen. Ha a hangerővel lesz probléma, akkor kimennek és mérnek, megállapítják,
hogy túllépte-e a megengedett szintet vagy nem. Ennek meglesznek a szankciói. Ez önmagában garantálja azt,
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hogy betartsák a szabályokat. Most két külön történetet összemosunk és összekapcsoljuk a kettőt, ennek pedig
nem látom értelmét. Továbbra is külön kezelném a két dolgot.
Torzsa Sándor: Teljes mértékben egyetértek Kállay Gábornéval, én is ugyanígy látom ezt a dolgot. Tud abban
segíteni valaki, hogy volt-e zajmérés és annak mi volt a tapasztalata? Mennyi lakossági panasz szokott érkezni és
ezek milyen minőségűek? Tudna valaki erről tájékoztatást adni? Annyit akartam mondani Szilágyi Zsoltnak, hogy
hely és hely között is van különbség. Mátyás képviselő úrnak pedig annyit, hogy de, sajnos ahhoz, hogy a
vendéglátóhelyekkel betartassuk a különböző szabályokat, furmányosnak kell lenni. Azért ők is furmányosak, ezt
meg kell állapítani. Nem ördögtől való az a gondolkodás, ahogyan Szilágyi képviselő úr vélekedik ebben a
dologban.
Kállay Gáborné: Az a nehézség, hogy itt mindig más a fellépő, ettől is függ a hangerő. Nem egy gép szól, amit
feltekernek vagy letekernek, így csendesebb vagy hangosabb a zene. Emiatt gondolom, hogy mindenképpen
egyeztetésre lenne szükség. Annak idején én kerestem meg az IF Kft-t és most is van kultúráért felelős
alpolgármester, aki megteheti ugyanezt és kezdeményezheti a megbeszélést azzal kapcsolatban, hogy mik az
elvárások és mit kellene betartani a panaszok elkerüléséhez. Mi legyen a teendő akkor, ha olyan fellépő van, aki
ezt nem tudja teljesíteni valamilyen technikai okból. A művészeti tevékenységük példa nélküli, megérdemelnék,
hogy mi kezdeményezzünk.
Takács Zoltán: A tegnapi Városgazdálkodási Bizottságnak én voltam a levezető elnöke. Az IF Kft. képviseletében
megjelent egy fiatalember, akinek a nevére pontosan nem emlékszem, de nem Hoffmann György volt. Sokszor
járok a hely előtt, többször láttam már őt ott zenélni is, vélhetően ott dolgozik. Behoznám azt az aspektust is, amit
tegnap megfogalmaztam, miszerint nagyon nem szeretem, ha a Bizottságnak házmestert vagy csendőrt kell
játszania. Más mérlegelési lehetőségünk nincs, vagy megadunk egy teraszengedélyt, vagy nem. Mondom ezt attól
függetlenül, hogy szerintem nekik meg kellene adni a hozzájárulást. Ha egy vendéglátóhely benyújt egy szabályos
kérelmet, minden feltételnek megfelel és elvileg nincs mérlegelési lehetősége a Bizottságnak, akkor megint ott
tartunk, hogy miért tárgyaljuk egyáltalán? Szerintem van valamennyi mozgásterünk, ahol alaposan mérlegelni kell
a beérkező panaszokat és a cég azokra adott válaszreakcióit. Azt gondolom, hogy az IF Kft. részben önhibájából,
részben önhibáján kívül került nagyon kellemetlen helyzetbe. Nem gondolom, hogy ők egyáltalán ne
kezdeményeztek volna párbeszédet a Ferencvárosi Önkormányzattal, a probléma az, hogy ez nem szivárgott le a
döntéshozó Bizottságig. Az IF Kft. részéről valaki, aki a hivatalos álláspontjukat képviseli, a tegnapi napig nem
jutott el hozzánk, de tegnap sem derült ki, hogy ki, milyen minőségben szólal fel az IF Kávézó nevében. Úgy látom,
hogy a részükről van egy szándék, de ez elveszik valahol az önkormányzat labirintusában és nem jutott el az
illetékes Bizottságig. Kérem a Hivatalt, hogy segítsen összekötni Ariadné fonalát az IF Kft. és a Városgazdálkodási
Bizottság között azért, hogy elkezdődhessen a párbeszéd. Remélem, hogy mihamarabb megoldás születik és a
cégben is lesz hajlandóság. Úgy érzem, hogy ez most is megvan, csak nem jó ajtón kopogtatnak.
Gyurákovics Andrea: Én nem vitatkozni szeretnék Képviselőtársaimmal. Ez messze áll tőlem, hiszen ezeket a
véleménynyilvánításokat a bizottsági ülésen lefolytattuk. Érdemes lett volna tegnap ott lenni az ülésünkön, mert
sok minden elhangzott. Most is szó volt róla, hogy a zaj kérdésköre nem lehet összefüggésben a terasszal. De,
hiszen a pályázati feltételek között van, hogy a zajszintet nem léphetik túl és a szerződésükben is benne van, amit
kötünk velük. A zajszint mérést meg kell csinálniuk, be kell tartaniuk, mert ellenkező esetben elveszíthetik a
közterület-foglalási engedélyüket. Ezek összefüggnek egymással. A fellebbezésben benne is van, hogy 2022-re
nem is adtak be pályázatot határidőben. Itt most úgy beszélünk, mintha olyasmit vennénk el, ami neki már megvolt.
Nem is adott be pályázatot határidőben úgy, mint a többi vendéglátóhely. A többiek pályáztak, meg is kapták azokat
a területeket, amiket kértek. Ő határidőn túl adta be, mégis megkapta és pontosan el is mondtuk, hogy probléma
volt vele, zajszint mérésre várunk, majd az engedélye május 31-i lejárta után 2 napig kipakol úgy, hogy erre nincs
engedélye. A Facebookra pedig kiírja, hogy bár nincs teraszengedélye, de ha valaki ott leül, akkor nem fogják
elzavarni. Az elvekkel van problémám. Tőlünk elvárják, hogy mindig minden kompromisszumra készek legyünk,
de a másik fél részéről ugyanez nem vetődik fel. Ő akkor is ugyanazt csinálja, amit szeretne és ne is szankcionáljuk,
mert akkor mi leszünk a csúnya képviselők. Azt értsék meg, hogy nem bárki bárkivel szemben erősebb akar lenni,
hanem be kell tartatnunk a szabályokat. Annak idején erre esküdtünk fel: betartjuk és betartatjuk a szabályokat.
Ezen kellene elgondolkodni. Az IF Kft. képviselője tegnap valóban itt volt, de az elmúlt másfél évben egy ülésen
sem láttuk őket, amikor napirenden volt az ügyük, akár pályázat, akár felvetődött probléma miatt. Soha nem jöttek
el. Azt gondolom, hogy a kompromisszum kérdése nem a mi oldalunkon csorbul. Ő a szomszédja elé is igényli a
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területet. Mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy csak az épület szélességében adjuk meg az engedélyt, járdára és
úttestre? Később pedig visszajöhet a kérelme és a Bizottság azt is el fogja bírálni.
Sajó Ákos: Megemlítenék egy másik aspektust. A 20’-as évektől az elektromos hangszerek feltalálásáig nem volt
erősítő, a zenészek természetes módon használták a hangszereiket. Nem lehetne az erősítőket félretéve használni
az IF Kávézót, ahogyan a régi jazz zenészek is tették? Fogyasztani és táncolni is lehet mellette, free jazz-re persze
ez nem igaz, mert annak is megvannak a maga szabályai. Arra kérném a céget, hogy ezen gondolkozzanak el. Az
elhangzottak alapján a legnagyobb gond velük a hangerő mértéke és emiatt vannak lakossági panaszok. Nem
tudom, hogy ez károsítaná-e a zene értékét, vagy nem.
Döme Zsuzsanna: Mindenkit megnyugtatok, van kulturális együttműködés és párbeszéd az IF Kft-vel. Abban a
vitában, ami most zajlik, ahol vádként tud elhangzani a városvezetés szimpátiája, nem gondoltam, hogy segítek az
IF Kávézónak, ha ezekről az együttműködésekről beszélek. Most szombaton is lesz egy utcazenei rendezvény,
amit ők és több más Ráday utcai vendéglátós együtt szervez. Szerintem ez a vita most nem erről szól. Egyébként
nem tudok olyan lakossági panaszokról, amik indokolnák, hogy a Bizottság most szankcionálja ezt a helyet a
teraszengedély megvonásával, a kérelmének napirendről történő levételével. A Szilágyi képviselő úr által
elmondottak nekem értelmezhetetlenek. Úgy tudom, hogy idén két zajszint mérés is volt, ami nem mutatott
határérték átlépést. Idei lakossági panaszról sem tudok hivatalosan, csak a képviselők szájából.
Baranyi Krisztina: Az IF Kávézóban zajló zenei élet nem új keletű Ferencváros életében. Hosszú múltra tekint
vissza és a teljes városvezetéssel együttműködtek, ahogyan elmondta Kállay Gáborné képviselő asszony is. Az
előző ciklus előtt sem volt soha ilyen jellegű probléma az IF Kft-vel. A tavalyi panaszok után eleget tettek a
kéréseknek, a plusz zajszint mérést elvégezték, az eredménye rendben volt. Úgy tudom, hogy jelenleg semmilyen
indok nincs, ami a jogszabályok szerint lehetővé tenné a kérelme elutasítását. Ha mégis lenne, és
megtagadhatnánk az engedélyt, akkor nem is kerülhetett volna az ügye a Bizottság elé. Kérem a Hatósági Irodát,
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy van-e akadálya az engedély megadásának.
dr. Sotkó Béla: Torzsa képviselő úrnak válaszolva, nem rendkívüli, hogy panasz érkezik hozzánk egy
vendéglátóhellyel kapcsolatban. Az IF Kávézó esetében is jöttek észrevételek, de nem kirívóan sok, átlagos
mennyiségnek mondanám. Mi, mint hatóság, szoktunk éjszakai ellenőrzéseket végezni, tavaly és idén is jártunk
ennél a vendéglátóhelynél. A Közterület-felügyeleti Irodát is meg szoktuk keresni azzal a kéréssel, hogy
rendszeresen ellenőrizzenek adott helyeket, és ha bármit tapasztalnak, értesítsenek minket. Ha olyan
szabálysértés történik, ami alapján eljárhatunk, akkor azt meg is tesszük. Tavaly is voltak ilyen ellenőrzések és a
Közterület-felügyeleti Irodától kaptunk egy hangfelvételt, ami alapján valószínűsíthető volt, hogy egy esetben
biztosan - laikusként is – túllépte a zajkibocsátási határértéket, amit mi minden kerületi vendéglátóegység esetében
hivatalból megállapítottunk. Ez egy jegyzői környezetvédelmi hatósági hatáskörben zajló eljárás. Vélelmeztük, hogy
az IF Kávézó akkor túllépte ezt a határértéket. Ennek igazolására hivatalból rendeltünk zajmérést és valóban, egy
pénteki napon tavaly júliusban határérték túllépést állapítottunk meg. Köteleztük intézkedési terv benyújtására,
hogy tartsák be az előírt határértékeket és csökkentsék le a hangerőt a zeneszolgáltatásnál. Ezt a tervet benyújtotta
és a saját zajszakértőjével igazolta, hogy eleget fog tudni tenni és onnantól kezdve eleget is tesz a jogszabályoknak
és a határozatunkban foglalt határértékeknek. A Városgazdálkodási Bizottság a teraszengedély megadásának
tárgyalásakor tudott ezekről az információkról és úgy döntött, hogy május végéig ad engedélyt a közterülethasználatra és kérte, hogy hivatalból is ellenőrizzük egy szakértővel a határértékek betartását. Erre május 20-án
sor került, és határérték túllépést nem tapasztaltunk és koncert is volt akkor az IF Kávézóban. Egész pontosan úgy
fogalmaz az általunk megbízott zajszakértő, hogy „a helyszínen rögzített zajmérési eredmények alapján elvégzett
akusztikai számítások szerint az egységből származó zaj a helyszínen tapasztalt üzemelési feltételek betartása
esetén (két darab csukott ablak) nagy biztonsággal teljesíti a nappali időszakra előírt zajvédelmi követelményeket”.
22:00 óra után itt nincs koncert, 20:30-22:00 óra között vannak a fellépések, utána nem. Arra is kifejezetten
ügyelnek, hogy zárva legyenek a nyílászárók, ahogyan az a rendeletünkben elő van írva. Nem a 22:00 óra utáni
zajkibocsátással van baj, mert akkor gyakorlatilag már semmi nincs ott, hanem 20:00-22:00 óra között van
probléma a Bizottság tagjainak jelzése alapján. Most ott tartunk, hogy idén nincsenek panaszok, az idei zajmérés
alapján megfelelnek az előírásoknak. Amire mi köteleztük egy tavalyi szabálysértés miatt, annak mind eleget tett.
Árva Péter: A zajmérés folyamatáról mondana pár mondatot? Hogyan rendelik meg, hogyan tervezik a méréseket?
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dr. Sotkó Béla: Tavaly téma volt ez a Városgazdálkodási Bizottság ülésein. Ott kérték, hogy vizsgáljuk meg, mit
lehetne tenni. Idén év elejéig az volt a helyzet, hogy megállapítottuk a zajkibocsátási határértéket, de ennek
ellenőrzésére gyakorlatilag nem volt mód. Megvizsgáltuk a többi kerület eljárását és egy tájékoztatóban le is írtam
a Bizottságnak, hogy átvennénk azt a módszert, hogy egy keretszerződésben, meghatározott összeg erejéig olyan
zajszakértőt keresünk, aki nincs foglalkoztatva a kerületi vendéglátóhelyek által. Vele kötöttünk szerződést és egy
éven keresztül, jövő áprilisig egy keretösszeg erejéig van zajszakértőnk. Ha olyan panasz érkezik, amit meg is
tudunk erősíteni akár egy Közterület-felügyeleti Irodától származó jelentéssel akár a mi ellenőrzéseink nyomán
tapasztaltakkal, akkor bármelyik vendéglátóhelynél tudunk mérést kérni a jogszabályoknak történő megfelelés
érdekében.
Kállay Gáborné: Az IF Kft. teraszengedélye ebben az évben rendben volt?
dr. Sotkó Béla: Igen, amit eddig elmondtam, az a zajkibocsátásra vonatkozott. A közterület-használati engedélyt
május 31-ig kapta meg. Június 1-2. napján nem rendelkezett engedéllyel, kizárólag egy polgármesteri engedélye
volt, ami a rendeletünk értelmében 15 napig engedélyezte az eredeti állapot helyreállításának halasztását. Június
elején érkeztek lakossági bejelentések a közterület-használatra vonatkozóan és a fényképek alapján
megállapítható volt, hogy fogyasztó vendégek tartózkodnak a terasz azon részén – a parkolósávban -, amire
engedéllyel kellett volna rendelkezniük, illetve a gyalogjárdán, ahol egyébként a jogszabály alapján működhetett
terasz. Ezért nem a teraszhasználatra állapítottunk meg jogosulatlan közterület-használatot, hanem kizárólag a
parkolósáv részre, annak teraszként történő üzemeltetése miatt. Arra a két napra figyelmeztetésben részesítettük
az IF Kft-t.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 150/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
277/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Bizottság az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.)
felülvizsgálati kérelmének helyt ad, a Városgazdálkodási Bizottság VB 143/2022 (VI.10.) számú határozatát
megváltoztatja és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos területre 2022. július 4. napjától –
2022. december 31. napja közötti időszakban az alábbi bontásban
2022. július 4. napjától – 2022. augusztus 31. napja közötti időszakra a gyalogjárda 25 m2-es, a parkoló 42 m2-es
területére,
2022. szeptember 1. napjától - 2022. november 30. napja közötti időszakra a parkoló 14 m2-es, és a gyalogjárda 8
m2-es területére,
2022. december 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra a gyalogjárda 4 m2-es, a kérelemben
foglalt helyszínrajz szerinti területére vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul
az alábbiak szerint.
Az IF Kft. a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése
alapján - a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület
használatára ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig – az utószezonban fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 216.384,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 5 tartózkodás)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Hidasi Gyula
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Takács Krisztián

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takács Máriusz
Takács Zoltán
Torzsa Sándor
Gyurákovics Andrea
Kállay Gáborné
Sajó Ákos
Szilágyi Zsolt
Zombory Miklós
Csóti Zsombor
Deutsch László
Jancsó Andrea
Mezey István

Igen
Igen
Igen
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Tartózkodott
Távol
Távol
Távol
Távol

31./ Ukrajnából érkező gyermekek táboroztatása
146/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Zombory Miklós: Ne értődjék félre a kérdés, de az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság
ülésén is feltettem ugyanezt. A 30 éves tanárságom alatt 28 tábort vezettem, teljesen egyetértek a gyerekek
táboroztatásával. Ők ukrán gyerekek, magyar gyerekek, Ukrajnában élő magyar gyerekek, vagy kik lennének?
Alpolgármester Asszony erre nem adott választ, szeretném, ha ma megtenné.
Döme Zsuzsanna: Valóban elhangzott a kérdés és akkor is azt tudtam mondani, hogy őrült módon folyik a
szervezés, várjuk az adatokat. Egyelőre létszámadatunk van, névsorunk nincs, nyelvtudásról nincs információnk.
Ahogyan lesz, megosztjuk Képviselő Úrral is. Azt tudjuk, hogy hány gyerek, hány kísérő, 6-14 éves korosztályról
van szó. Tegnap óta nem kaptam ettől pontosabbat.
Gyurákovics Andrea: A felállított ideiglenes bizottságunk jóvoltából és a FESZGYI közreműködésével megindult
az adománygyűjtés Beregszász testvérvárosunk lakóinak részére. Hétfőtől péntekig a kijelölt telephelyeken
fogadjuk a felajánlásokat. A Facebookon is van erről információ, kérem Képviselőtársaimat is, hogy népszerűsítsék
ezt a kezdeményezést. A FESZGYI vezetője elmondta, hogy a TV-ben is elhangzik, de kérem, hogy minél több
fórumon jelenjen meg az információ. Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy melyik határozati javaslat van érvényben?
Az, amit az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság hozott, vagy az,
ami most itt szerepel az előterjesztésben? Mi a Bizottság helyzete ebben a felállásban? Úgy tűnik, hogy ugyanabba
a helyzetbe kerülünk, mint februárban, amikor elkezdtük az adománygyűjtést. A Bizottság megszervezte,
felállítottuk a gyűjtőpontokat, majd kaptunk egy e-mailt Baranyi Krisztinától és Döme Zsuzsannától, hogy innentől
kezdve ezt ők csinálják, köszönik szépen az eddigieket. Ugyanaz az érzésem van, mint akkor. A munka el lett
végezve és Döme Zsuzsanna nyugodtan posztolhatja, hogy ők segítik a táboroztatást. A határozati javaslatot
mindenki meg fogja szavazni, mert a célokkal egyetértünk, de megint az elvekkel van probléma. Született egy
bizottsági döntés, Alpolgármester Asszony pedig egyetlen ülésünkön sem volt ott, pedig mindegyikre meg lett
hívva, hogy egyeztessünk, feltegyük a kérdéseinket. Megtudhattuk volna, hogy erre az időszakra Önök máshonnan
is szerveznek gyerekeket és szerencse, hogy a tábor elbírja ezt a létszámot. Akkor lettünk volna bajban, ha a
Bizottság döntése alapján megtelt volna ez a turnus, mert nem tudtuk, hogy velünk párhuzamosan Önök
felajánlották ugyanezt a hetet. Megint az a baj, hogy van egy Bizottság, aki végzi a dolgát, rendszeresen ülésezik
és minden alkalommal meg is van a lehetőség a részvételre, de Alpolgármester Asszony egyszer sem jött el és
nem mondta el, hogy ekkorra ne szervezzünk semmit, mert már van egy elképzelés. Nem hangzott el, hogy
keressünk más lehetőségeket, mert van már egy törekvés ebbe az irányba. Van egy kis átfedés a határozati
javaslatokban, ezért várom Jegyző Asszony válaszát.
Baloghné dr. Nagy Edit: Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság
hozott egy határozatot, amit idézünk is az előterjesztésben. Ennek végrehajtásában a Polgármesteri Hivatalt olyan
feladattal bízták meg, amihez nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással. A végrehajtás részleteit és az ehhez
szükséges döntéseket foglalták a kollegáim határozati javaslatba. A Bizottság 100 fő táboroztatásáról döntött, az
teljes egészében benne van ebben a döntésben. Viccesebb kedvünkben összeszedtük, hogy hány pedagógus
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végzettségű munkatárs van a Hivatalban és velük hogyan fogjuk ezt megoldani, de sem pénzügyi forrás feletti
rendelkezési jogunk nincs, sem pedig valós döntés. A 100 gyerek üdültetéséről, a határozat végrehajtásának
pénzügyi forrásáról születik most döntés a Képviselő-testület által, nem elvitatva az ideiglenes bizottság jogkörét.
A táborban fennmaradó plusz helyekről van még javaslat ebben az előterjesztésben.
Gyurákovics Andrea: Önnek is azt tudom mondani, hogy Önt is minden ülésre vártuk, de nem jött el. Ha ott lett
volna, akkor valószínűleg nem olyan bizottsági döntés születik, amiről utóbb kiderül, hogy nem jó. Június 7-én
hoztuk a határozatot, ma 22-e van, és most derül ki, hogy nem jó a bizottsági határozat. Ha kellett volna,
összeültünk volna, hoztunk volna egy megfelelő döntést. Ha erre nem kérdezünk rá, akkor nem derül ki, hogy rossz
a döntésünk és nem is volt ott senki, aki ezt jelezte volna nekünk. Ezért kérjük mindig, hogy valaki segítse a
bizottságok munkáját.
Baloghné dr. Nagy Edit: Megnéztem azt a képviselő-testületi döntést, amivel létrehozták ezt az ideiglenes
bizottságot. A költségvetés fölötti, ilyen jellegű átcsoportosításokra nincs döntési jogköre a Bizottságnak. 3 napos
határidővel ül össze, az előterjesztés szóbeli előterjesztés volt, így nem volt lehetőségünk véleményezni. Nem a
hibakeresés szándéka vezetett, hanem a kollegáim a legjobb szándékkal hozzákezdtek a döntés végrehajtásához
a legközelebbi időpontban úgy, hogy nincs veszélyeztetve sem a 100 gyermek, sem a határidő betartása. A
költségvetés módosításával kapcsolatos hatásköre nincs a Bizottságnak, az adományszámlán lévő 2 millió Ft pedig
nincs arányban azzal az összeggel, ami ehhez a programhoz szükséges.
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 146/2022. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
278/2022. (VI.22.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ az előterjesztésben bemutatott Ukrajnából érkezők nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2022. évben önként vállalt feladatként biztosítja.
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. július 22-29. között a Beregszász testvérvárosból érkező
100 fő és az Ukrán nagykövetség által delegált 60 fő Balatonlellén történő táboroztatása kapcsán a szállás,
étkezés, mosatás, utazás és programok költségeinek biztosításáról és megszervezéséről.
3./ a 146/2022. sz. előterjesztésben részletezett táboroztatások költségeit a 3142. sz. „Humánszolgáltatási
feladatok” elnevezésű, a 3423. sz. „Testvérvárosi kapcsolatok” elnevezésű, valamint a 3974. sz. „Hátrányos
helyzetű diákok versenysport támogatása” elnevezésű költségvetési sor terhére az előterjesztésben leírt összeg,
vagyis 13.238.730,- Ft erejéig biztosítja.
4./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. augusztus 15-22. között megrendezésre kerülő Ukrán
kosárlabdázók Balatonlellén történő táboroztatása kapcsán a szállás, étkezés és mosatás költségeinek
biztosításáról.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(14 igen, egyhangú)
A szavazásban 14 képviselő vett részt:
Árva Péter
Baranyi Krisztina
Csóti Zsombor
Gyurákovics Andrea
Hidasi Gyula
Kállay Gáborné
Dr. Mátyás Ferenc
Reiner Roland
Sajó Ákos
Takács Krisztián
Takács Máriusz
Takács Zoltán

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Torzsa Sándor
Zombory Miklós
Deutsch László
Jancsó Andrea
Mezey István
Szilágyi Zsolt

Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

32./ Tájékoztató a lépcsőházi kamerarendszerek telepítéséhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt
eredményéről
169/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Szilágyi Zsolt: Nem egyértelmű, ami le van írva. Az szerepel a tájékoztatóban, hogy a 100%-os önkormányzati
tulajdonú ingatlanokban meg kell kérdeznünk a lakókat, hogy szeretnének-e lépcsőházi kamerát, vagy sem.
Baloghné dr. Nagy Edit: A Közterület-felügyeleti Iroda vezetője, aki ezt az igényfelmérést végezte, jelenleg
szabadságon van, a helyettese pedig szintén. Megkérem dr. Bartos Barbarát, hogy legyen a segítségemre, aki a
legkevesebbet dolgozott ezen az anyagon.
dr. Bartos Barbara: Kérem Képviselő Urat, hogy ismételje meg a kérdést, mert hátul nem lehetett hallani.
Szilágyi Zsolt: Ez az előterjesztés nem készült el időben, mert már hónapokkal ezelőtt az asztalunkon kellett volna
lennie. Eszerint a 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanokban kötelesek vagyunk megkérdezni az ott lakókat,
hogy szeretnék-e a lépcsőházi kamerarendszert. Le van írva, hogy az Irodavezető Úr felajánlotta, hogy az Iroda
szakemberei elmennek a házakba és elmondják, hogy mi a különbség a mostani letöltős és a felhő alapú rendszer
között. Kaphatunk egy hivatalos, jogszabály szerinti leírást? Eddig erre nem volt szükség, most pedig meg kell
kérdezni az embereket.
dr. Bartos Barbara: Az érdekmérlegelési teszt azt mondta ki, hogy az Önkormányzat érdeke magasabb, mint az
ott lakók egyéb szabadságjogi, vagy bármilyen jogi érdeke. Emlékeim szerint a Képviselő-testület döntött úgy, hogy
meg kell kérdezni a lakókat. Azt gondolom, hogy nem vált hátrányunkra ennek a tesztnek az elvégeztetése.
Irodavezető Úr arra tett javaslatot, hogy szeptemberben folytassuk le a lakók megkérdezését tekintettel a nyári
szabadságokra. Ez a két hónap remek alkalom lenne arra, hogy mind a műszaki tartalmat összerakják az arra
illetékesek, illetve kialakítsák az adatvédelmi tájékoztatót megvizsgálva a jogszabályi hátteret is. A teszt csak azt
mondja ki, hogy nem kizárt a kameratelepítés, erre lehetősége van az Önkormányzatnak. A képviselő-testületi vitán
az került központba, hogy élő időben nézhetőek ezek a kamerák és ennek a jogi hátterét meg kell vizsgálni, ugyanis
a teszt erre nem adott választ.
Szilágyi Zsolt: Az én információim szerint már minden megvan, erre az egy dologra vártunk. Annyi volt a
tisztázandó kérdés, hogy kötelesek vagyunk-e megkérdezni a lakókat, vagy nem. Ha igen, akkor megkérdezzük
őket, de ha nem, akkor mehet, mert a GDPR-től kezdve már minden megtörtént. Ezt még be kellett kérni, hogy egy
kicsit húzhassuk az időt. Január helyett itt vagyunk júniusban és még sehol sem tartunk.
dr. Bartos Barbara: Az érdekmérlegelési teszt nem volt egyenesen arányos azzal, hogy indítható a telepítés és
akár az élő idős megfigyelés. A teszt csak arra adott választ, hogy erre egyáltalán van-e lehetőség. A teszt is
tartalmazza, hogy maga az adatvédelmi tisztviselő sem tudja, hogy kik lesznek jogosultak a megfigyelésre. Ehhez
meg kell vizsgálni a jogszabályi hátteret. Egyelőre arra kaptunk zöld utat, hogy a kamerákat telepíthetjük, mert az
Önkormányzat érdeke magasabb érdek, mint az ott lakók akár magánéleti, akár másmilyen szabadságjogi
érdekeinek a védelme.
Szilágyi Zsolt: Tavaly indítottuk el a folyamatot és még csak itt tartunk vele. Mikorra lesz kompletten kész az egész
anyag, amikor azt mondhatjuk, hogy innentől kezdve lehet telepíteni?
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dr. Bartos Barbara: Az a 2 hónapos időtartam, amit Irodavezető Úr leírt, szerintem alkalmas lesz arra, hogy a
szakemberek kidolgozzák a műszaki tartalmat és a beszerzési eljárás azonnal indítható lesz, ha megvan a lakók
megkérdezése. Addig össze lehet rakni egy olyan anyagot a jogászokkal és az adatvédelmi tisztviselővel, ami
komplex tájékoztatást nyújt a felhő alapú rögzítőrendszerről, az esetleges élő idős megfigyelésről. Ha
szeptemberre lezajlik a lakók megkérdezése, akkorra elkészíthető egy startra kész csomag, hogy minél előbb
megvalósulhasson a kiépítés.
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
Reiner Roland: Köszönöm a részvételt, a képviselő-testületi ülést 18:30 órakor bezárom.

k.m.f.
Baranyi Krisztina
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Koór Henrietta és Rapay-Kósa Eszter
jegyzőkönyvvezetők
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