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Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt 
kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt 

kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 
2022. június 7-én 11.00 órakor tartott rendes üléséről 

 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 
  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Jancsó Andrea elnök, 
 Csóti Zsombor (igazoltan távol), 
 Takács Krisztián, 
 Takács Máriusz, 
 Takács Zoltán tagok.   
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Gyulai Dávid csoportvezető, Nehéz 
Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő, Czakóné Dobó Krisztina FIÜK igazgató 
 
 
Jancsó Andrea: Köszöntök mindenkit a Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott 
Vizsgálóbizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést 11:03 órakor 
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 20/2022. (VI.7.) 

Határozat 
Napirend: 
1./ dr. Bácskai János volt polgármester és Sebők Endre volt FESZOFE igazgató meghallgatása és az előterjesztett 

dokumentumok vizsgálata 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 

 
2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 

 
3./ FIÜK tájékoztatója a Munkásszálló üzemeltetése kapcsán 

Sz-203/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK vezetője 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ dr. Bácskai János volt polgármester és Sebők Endre volt FESZOFE igazgató meghallgatása és az 

előterjesztett dokumentumok vizsgálata 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 

 
Jancsó Andrea: Két e-mail van előttem. Sebők Endre leveléből kitűnik, hogy nem kíván együttműködni a Bizottság 
munkájában. dr. Bácskai János polgármester úr jelezte, hogy a mai napon nem tud megjelenni, de írásban előre 
feltett kérdésekre válaszol és tájékoztatva arról, hogy mit vizsgálunk és milyen irányba haladunk, a következő 
ülésen szándékozik részt venni és segíteni a Bizottság munkáját. Tekintettel arra, hogy nincsenek jelen a 
meghívottak, javaslom, hogy a következő ülésre hívjuk meg dr. Bácskai János polgármester urat. Több kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 21/2022. (VI.7.) 

Határozat 
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy a 
következő ülésére meghívja dr. Bácskai Jánost. 
Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Jancsó Andrea elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ A következő ülésre meghívottak, valamint a bekérendő dokumentumok körének meghatározása 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök 

 
Jancsó Andrea: A 3. napirendi pontunk már az üzemeltetéssel foglalkozik, amiről a FIÜK készített egy beszámolót. 
Javaslom, hogy a következő ülésre a Városüzemeltetési Iroda beruházással érintett összefoglalója legyen a bekért 
dokumentumunk. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 22/2022. (VI.7.) 

Határozat 
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy 
felkéri a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, a következő ülésre készítsen előterjesztést a munkásszálló 
beruházásról. 
Határidő: 2022. június 21. 
Felelős: Jancsó Andrea elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ FIÜK tájékoztatója a Munkásszálló üzemeltetése kapcsán 

Sz-203/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK vezetője 

 
Czakóné Dobó Krisztina: A múltkor a Torzsa Képviselő Úr által kért tájékoztatómat egészítettem ki a 
nyilvánvalóvá vált számokkal, akár a költségeket, akár a bevételeket illetően. Átvettük a munkásszálló 
üzemeltetését, a mindennapi feladatoknál azt találtuk egyszerűbbnek, ha a garanciális problémák kezelését is 
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magunkhoz vesszük. Könnyebb így, mint az Önkormányzaton keresztül, ezért Polgármester Asszonytól kaptunk is 
erre felhatalmazást. Az építtető-kivitelező kft-vel most mi állunk kapcsolatban. Folyamatosan történik a garanciális 
hibák javítása, valamelyik gyorsabban, valamelyik kevésbé gyorsan zajlik. Van olyan, ami már fél éve húzódik, de 
még mindig nem sikerült a végére pontot tenni. Küldjük a felszólításokat, a végső bankgarancia lehívása előtt pedig 
mindig eljutunk oda, hogy elvégzik a szükséges javításokat. Napi szinten jelezzük az újabb problémákat, hiszen 
amíg üresen állt, addig ilyen jellegű gondok sem merültek fel annyira, mint már használat közben. Amikor kitört az 
ukrán-orosz háború, sok menekültet szállásoltunk el, a legmagasabb létszám 54 fő volt. Rajtuk kívül ott tartózkodtak 
a fizetős bérlőink is. A menekültek száma lecsökkent, jelenleg 5 fő lakik itt és próbáljuk visszatölteni a megüresedett 
helyeket fizető vendégekkel. 28 főt tudunk elszállásolni, de vannak megkereséseink és remélem, hogy további 
helyeket is ki fogunk tudni adni. Természetesen 2 szobát fenntartunk a menekülteknek, ha szükséges, ide el tudunk 
helyezni néhány embert. A pályázatban előírt kötelező foglalkoztatási létszámot biztosítjuk, regisztrált 
munkanélkülieket is foglalkoztatunk, teljesítjük az 5 főben megállapított munkavállalót. Akkor érné meg fenntartani 
ezt a létszámot, ha teljes kapacitással működne a munkásszálló. Most még nem rentábilis, de remélem, hogy 
egyszer ide is eljutunk. Az üzemeltetés költségeit mi viseljük, a bérleti szerződések előkészítésében veszünk részt, 
de azt az Önkormányzat köti és a bevételek is oda folynak be.  
 
Takács Krisztián: Látjuk, hogy a kiszámlázott bérleti díj 2021 és 2022. május 31. között 28 millió Ft volt, viszont 
január 11-ig csak 3 millió Ft teljesült. Ennek késedelmes fizetés az oka, vagy a szerződés van így megkötve? 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Elnézést kérek, elírás történt az előterjesztésben. A nem teljesült tételek összege 3 
millió Ft, csak pont a lényegi szó maradt ki. 
 
Takács Máriusz: A bejáráson láttuk, hogy gond volt az üvegtetővel, a kazánnal, a homlokzattal. Milyen problémák 
jöttek azóta elő a használat során? Milyen garanciális javításokat kellett elvégezni? 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Az üvegtető cseréje még folyamatban van. A múlt héten odahozták a legyártott új tetőt, 
de nem volt megfelelő, nem odavalót készítettek, így új határidőben állapodtunk meg. A homlokzat egy részét 
megcsinálták, egy részét pedig nem. Továbbra is potyognak a dekorkövek a háló mögül, mert engedi el magát. 
Nem túl jó minőségűek a beépített anyagok és felszerelések, pl. a kilincsek, amiket rendszeresen pótolnunk, 
cserélnünk kell, mert eltörnek a csavarok, tönkremennek, elhasználódnak. Az udvaron megsüllyedt a térburkolat 
és a csatornafedelek körüli rész. Ezt kijavították. Egy beázásnak nem tudjuk az okát, sem a mi műszaki csapatunk, 
sem a cégé nem tudta még megállapítani, hogy ez mitől lehet. A garázs tetején és oldalfalán látszik, de nem tudjuk, 
hogy honnan származik az ázás. A nyílászárók beállítása és hasonló apróbb dolgok vannak még hátra. A kazán 
már működik, rendben van. 
 
Jancsó Andrea: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-203/2022. sz. beszámoló 
elfogadásáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
FMVB 23/2022. (VI.7.) 

Határozat 
A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja az Sz-203/2022. sz. – „FIÜK tájékoztatója a Munkásszálló üzemeltetése kapcsán” című - előterjesztést. 
Határidő: 2022. június 7. 
Felelős: Jancsó Andrea elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
 
Jancsó Andrea: A következő ülésünket 2 hét múlva, 11 órakor tartjuk. 
 
Takács Máriusz: A képviselő-testületi ülés előtt akkor fognak ülésezni a bizottságok. Lehet, hogy lesz ebből 
ütközés.  
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Jancsó Andrea: Maradjunk abban, hogy 2 hét múlva ülésezünk, meglátjuk, hogy hogyan tudjuk beilleszteni a 
struktúrába. Köszönöm a részvételt, az ülést 11:13 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

    
Takács Máriusz         Jancsó Andrea 

   bizottsági tag                elnök 
        
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 


