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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. július 8-án 9.00-kor tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 

Jelen vannak:  
Csóti Zsombor, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, dr. Mátyás Ferenc, Takács Krisztián, Takács Zoltán, Torzsa 
Sándor képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Romhányi Ildikó, dr. Sotkó Béla, dr. Világos István, Csendes Sándor, Nehéz Jenő, Korom Szabolcs, Koór Henrietta 
– jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Mechler András - FESZ Kft. igazgatója, Poyák Béla – FESZOFE Kft. igazgatója, Morassi László 
– FMK igazgató-helyettes, Hoffmann György, Nagy Ildikó Emese. 
 
Baranyi Krisztina: Jó reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim úgy látom, hogy a jelenlévők mindegyike be van 
jelentkezve. Kérdezem a Frakcióvezetőket, hogy várható-e még képviselő, aki részt vesz a mai ülésen?  
 
Torzsa Sándor: Nekem szimpatikus az a színjáték, amit Polgármester Asszony most itt bemutat, hiszen írásban 
jeleztük előre azt, hogy ebben az időpontban nem fog tudni a frakciónkból maradéktalanul részt venni minden 
képviselő. Pontosan tudja, hogy egy olyan időpontra hívta össze ezt a képviselő-testületi ülést, amit a 
Frakcióvezetők előre jeleztek, hogy nem lesz határozatképes a Képviselő-testület. Tisztázzuk, hogy tettünk több 
időpontra javaslatot, amikor előreláthatólag határozatképes lett volna Ferencváros Képviselő-testülete. 
Polgármester Asszony mégis egy olyan időpontra tett javaslatot, amikor nem határozatképes a Képviselő-testület. 
Ebből pontosan tudja, hiszen előzetesen megírtuk Önnek három emailen keresztül, kértük a Kabinetfőnökét, 
Alpolgármester Urat, Jegyző Asszonyt, hogy ne ebbe az időpontban tartsuk a képviselő-testületi ülést. Ön mégis 
erre az időpontra tett javaslatot. Felesleges feltenni ezt a kérdést, mert pontosan tudja rá választ, hogy nem lesz 
több képviselő a mi részünkről jelen. 
 
Gyurákovics Andrea: A mi frakciónkból is személyesen én jeleztem Jegyző Asszony felhívására, amikor kaptuk 
az emailt. Egyenként jelezték a képviselőtársaim írásban határidőn belül és én is, hogy a mai napban megjelölt 
időpontban a frakciónkból csak én tudok részt venni, és én képviselem a FIDESZ frakciót, mert a többieknek ez az 
időpont nem jó. Mi is időben jeleztük, Jegyző Asszony vissza is írt az emailre, tehát megkapták az emailt. 
 
Takács Krisztián: Nagyon mást én sem tudok mondani, mint az előttem felszólaló két Frakcióvezető. Mi is jeleztük, 
hogy ebben az időpontban sajnos nem tudjuk garantálni, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes lesz. 
Kértük, hogy ne ez az időpont legyen. Megneveztünk más időpontokat, amikor többen el tudtak volna jönni. Ezt 
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Szilágyi Zsolt is az elsők között jelezte, hogy ez az időszak sajnos nem lesz megfelelő, illetve Jancsó Andrea sajnos 
egészségügyi okokból nem tud ma velünk lenni.  
 
Baranyi Krisztina: A polgármesteri vétó után 15 napon belül kell képviselő-testületi ülést összehívni. Úgy 
gondoltam, hogy a 15 napon belüli időpontot meg tudják oldani a képviselők. Ez nem sikerült. 10 fő kellene a 
határozatképességhez, 9-en vagyunk jelen. Ezért július 12-én kedden 9.00 órára összehívom a következő 
képviselő-testületi ülést. Most mondják, hogy RÖNK ülés van. Akkor kedden délután 14.00 óra a következő. 
Alpolgármester Úr jelzésére a két bizottsági ülés között, tehát a VIK ÉS RÖNK bizottsági ülések között kedden 
délelőtt 11.00 órára hívom össze a következő képviselő-testületi ülést. Köszönöm szépen, mindent jót. 
 

k.m.f. 
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polgármester 
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