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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2022. szeptember 8-án 9.00 órakor 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, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, 
Torzsa Sándor, Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester, 
Döme Zsuzsanna alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző,  
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Ádámné dr. Lévai Éva, Csendes Sándor, Halmai András, Hidasi Gábor, Janitz Gergő, Nehéz Jenő, Rimovszki 
Tamás, Romhányi Ildikó, dr. Solt Péter, Somlai János, dr. Sotkó Béla, Szilágyi Imre, Szili Adrián, Terdik Roland, 
dr. Világos István, Koór Henrietta, Rapay-Kósa Eszter – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Bencsik Márta – Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Mechler András – FESZ Kft. igazgatója, 
Polyák Béla – FESZOFE Kft. igazgatója, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – 
FESZGYI igazgatója, Vibling Géza – FESZGYI igazgató-helyettese, Kerek András – FMK igazgatója, Pápa Levente 
– FEB Kft. igazgatója, Székely Sára – FESZOFE Kft. kirendeltség vezetője, Tamás Margit – FIÜK gazdasági 
vezetője, Beszédes Tamás – Gatro Tom Bt. vezetője, Fazekas Ákos – Elamen Zrt. vezetője, Nagy Ildikó Emese 
és Stépán Virág  – 9 magazin, Zubonyainé Pelka Zsuzsanna – külsős bizottsági tag, dr. Kis Róbert pályázó, Bárány 
Barbara, Jónás Angelika, Németh Mária, Radics …….., Nagy Bence, Szabó Géza, Intzoglu István, Cséplő Dániel 
István, Vágvölgyi B. András, Nagyné Dobó Erika – Kicsi Bocs Óvoda vezetője, Magyarné Willinger Andrea – 
Kerekerdő Óvoda vezetője, Surmanné Keztyűs Tünde – Csudafa Óvoda vezetője, Leszkó Gabriella – Csicsergó 
Óvoda vezetője, Kulcsár Erika – Méhecske Óvoda vezetője, Pausch Anikó – Epres Óvoda vezetője, Mikóczi Eszter 
– Liliom Óvoda vezetője, Jordákiné Károlyi Irén – Napfény Óvoda vezetője, Lauter Péter Pálné – Ugrifüles Óvod 
vezetője 
 
 
Baranyi Krisztina: Jó napot kívánok! Köszöntöm Képviselő-társaimat, a megjelenteket, illetve az ülést élőben 
követő vendégeinket. Mai ülésünket 9:08 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 18 fővel 
határozatképes. Jelzem, hogy a 8. napirendi pontként szereplő 190/2022. sz. előterjesztést az előterjesztő 
visszavonta. A kiküldött napirendhez hozzászólás? Rengeteg a bejelentkező, gondolom ők napirend előtt 
szeretnének szót kérni. 
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Takács Máriusz (ÜGYREND): Javaslom, hogy aki a napirend módosításához szeretne hozzászólni, nyomjon 
ügyrendi gombot. Kérem, hogy a 20. napirendi pontot, az óvodák munkaterveinek véleményezését vegyük a 
költségvetés utánra, hiszen jelen vannak az óvodavezetők. Tegyük előrébb, hogy hadd mehessenek vissza 
dolgozni, mert az ő jelenlétük fontos a napi irányításban. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Zombory képviselőtársam szólt, hogy az óvodavezetők 11:00 órára jönnek. 
Így rendben van a költségvetés utáni tárgyalás. Kérem felvenni napirendre a 4. és 5. tájékoztatót, a költségvetés 
tárgyalása előtt.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Kérem napirendre venni a 3. tájékoztatót, ami a rozsdaövezetekről szól, illetve a 
FEB Kft-ről szóló 8. tájékoztatót. Tanulva az utóbbi ülésekből, kérem, hogy a 26. sz. napirendi javaslatot a 
költségvetés előtt tárgyaljuk, megelőzve az esetleges vitákat a döntési sorrendről. 
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): A 8. tájékoztatót kérem napirendre venni, ami a FEB Kft. jövőjének lehetséges 
forgatókönyveiről szól. Ennek oka, hogy tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén Igazgató Úr nem 
volt jelen, így nem tudtuk feltenni neki a kérdéseinket. Ezen kívül szeretném, ha a részvételi költségvetésről szóló 
előterjesztést a költségvetés előtt tárgyalnánk, mert értelemszerűen befolyásolja, hogy hogyan alakul a 
költségvetésben annak a sornak a sorsa. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Egy technikai megjegyzésem lenne, többen jelezték, hogy nem megy az 
online közvetítés. 
 
Baranyi Krisztina: Összefoglalva a módosításokat, a következőképpen alakul a napirendünk: a 8. napirendi 
javaslatot az előterjesztő visszavonta, így lekerül. A 4. és 5. tájékoztató, valamint a 25. és 26. napirendi pont a 
költségvetés előtt kerül megtárgyalásra. Napirendre vesszük a 3. és 8. tájékoztatót a zárt ülés elé. A 20. napirendi 
javaslat pedig a költségvetés után következik. Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről. 
 
289/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére 

vonatkozó pályázat elbírálása 
181/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
184/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács 

elnökeinek és tagjainak javadalmazásáról 
186/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők 

 
4./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 

209/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
5./ Tájékoztató a Budapest Park területén lévő Jégpálya használatáról 2021. december 3.- 2022. február 13. között 

206/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
6./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I. féléves jelentése  
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180/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató 

 
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
185/2022., 185/2-4/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 

2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése  
179/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
176/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
10./ Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának 

eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 
187/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet 

megalkotására (I. forduló) 
188/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
12./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)  
189/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata 

191/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítési ügye 

205/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
15./ Ferencvárosi lakótömb rehabilitáció támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala 

192/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
16./ KT 22/2022. (I.27.) sz. határozattal kapcsolatos kérelem 

193/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
17./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti 

csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása 
érdekében készülő „Timót utca és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása 

194/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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18./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti 
csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása 
érdekében módosításra készülő „UNIX telephely és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi 
egyeztetésének lezárása 

195/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

19./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti 
csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása 
érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés 
lezárása 

196/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
20./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ úti 

csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt megvalósítása 
érdekében készülő „Gubacsi dűlő” Kerületi építési szabályzat Partnerségi egyeztetés lezárása 

197/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Urbanitas Kft. és a NIF Zrt. között kötött 

háromoldalú tervezési szerződések módosítása 
198/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
22./ Budapest IX. kerület Ferencváros területén „Kvassay út és környéke (Kvassay út- H7-Hév vonal- Könyves 

Kálmán Körút-vasúti terület által határolt terület) területre vonatkozó Kerületi építési szabályzat módosítása a 
„Kvassay út és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés megindítása 

199/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
23./ Vágóhíd utca és környéke” kerületi Építési Szabályzat tájékoztató alaptérképi elemének pontosítása 

200/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
24./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 

178/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
25./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására  

201/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

26./ Alapító okiratok módosítása 
177/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
27./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi szociális 

szolgáltatásairól 
208/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI vezetője 

 
 
 
28./ Tájékoztató rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
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204/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
29./ Tájékoztató a FEB Kft. jövőjének lehetséges forgatókönyveiről 

202/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pápa Levente igazgató 

 
30./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására 

203/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke 
 

31./ Önkormányzati hatósági ügy 
182/2022., 182/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

        Baranyi Krisztina polgármester 
(18 igen, egyhangú) 

A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen 
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Zombory Miklós: Természetesen Belső-Ferencváros. Egész röviden szeretném elmondani az életutamat is. A 
Bakáts téren születtem, a Knézich utcai iskolába jártam és a mostani Polgármesteri Hivatal polgármesteri 
irodájában esküdtem. Akkor még az volt a házasságkötő terem. Mindenki lássa és hallja, hogy azért érdekel ennyire 
ez a terület, mert azóta is itt lakom, Belső-Ferencvárosban. Nem történik semmi. Az üléseinken és a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság ülésén is többször elhangzottak már észrevételek, de nincs eredménye 
a gyakorlatban. Ismétlem még egyszer, hogy a Lónyay utcából a Petőfi híd irányába történő felkanyarodás ügyében 
is kevés, hogy térképet osztogattak. Az autósok ezzel nem sokra mennek. Az kellene, hogy legyen valami. Akár 
az, hogy a középpályánál megáll a gépkocsi, vagy egy fényjelző készülék, ami előbb-utóbb elengedhetetlen lesz. 
Nehogy úgy járjunk, mint a háziorvosi rendelőnél a Bakáts utca-Közraktár utca sarkán, ahol történt egy halálos 
baleset és 2 hét múlva meglett a fényjelző készülék. Remélem itt nem erre fog sor kerülni. Gumicsont a Lónyay 
utca és Ráday utca Kinizsi utcai kereszteződése. Mindkét helyen jár autóbusz, a Kinizsi utcában troli is. Sajnos 
még a fényjelző készülék alapszolgáltatása sem üzemel, vagyis a sárga villogás. Az volt az ígéret, hogy a 
szerkezetet kiegészítik egy kerékpáros jelzőlámpával és így visszaállhatna a szabályos működésre. Kaptam egy 
levelet Polgármester Asszony megbízásából, de ezzel nem sokra megyek sem én, sem a lakók. Jó lenne egy 
gondolattal előrelépni. 2021. márciusában már jeleztem ezt a problémát, és akkor sem történt semmi. A Bakáts 
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utca Közraktár utca és Lónyay utca közötti szakaszán szintén megmaradt az a nem jó rendszer, ami eddig is volt. 
Ha a Ráday utcából ki akarunk kanyarodni a Boráros térre – ami elvileg szabálytalan -, akkor ott van az 
elsőbbségadás tábla, a kötelező haladási irány tábla. Jó lenne ezeket megoldani. Nem választ kérek, Polgármester 
Asszony, hanem cselekedetet. 
 
Csóti Zsombor: A 100-as posta ügyében mondanék pár szót. Hónapokkal ezelőtt lábra kapott egy pletyka, hogy 
a Magyar Posta Zrt. meg kívánja szüntetni. Néhány nappal ezelőtt Jegyző Asszony jóvoltából eljutott hozzánk egy 
levél, amit a Polgármester Asszony kapott a cégtől és ez megerősíti, hogy ez több, mint pletyka. Erős a szándék 
ennek a fióknak a megszüntetésére. Ezért a Demokraták Frakciója úgy döntött, hogy megkérdezzük a lakótelepen 
élőket erről a történetről, mit szólnak hozzá, hogy újabb szolgáltatással csökken a színvonal. Az elmúlt másfél 
hétben több, mint ezren írták alá a tiltakozást, ami azt erősíti, hogy nem szeretnénk ennyiben hagyni az ügyet. Azt 
kívánják tőlünk és a Polgármester Asszonytól, hogy továbbra is tegyen meg mindent, ne adja fel, és küzdjön azért, 
hogy ez a 100-as posta a jövőben is rendelkezésre álljon az összes szolgáltatásával együtt. Ne kelljen a Lurdy 
Házhoz vagy a Határ útra járkálni postai dolgot intézni. Mi folyamatosan közvetíteni fogjuk az ott élők véleményét 
Polgármester Asszonynak, hátteret biztosítunk ahhoz, hogy ezt a küzdelmet tovább folytassa az utolsó utáni 
pillanatig és harcoljon azért, hogy megmaradjon ez a posta. 
 
Sajó Ákos: Mindenki asztalára tettem egy meghívót, erről szeretnék pár szót mondani. Jótékonysági koncert lesz 
Ferencváros nehéz sorsú lakóinak megsegítésére. Az első ilyen még májusban volt, akkor elég sürgősen kellett 
összehozni és az Önkormányzat nem tudott részt venni benne. A termet tudta biztosítani, ahol lezajlott a 
rendezvény. Éppen a reklám hiánya miatt, a szórólapok kései elkészülése miatt nem keltett akkora hatást, mint 
amekkorát szerettünk volna. Viszont így is 100.000 Ft volt a befolyt összeg, amit a Vöröskereszt csomagok 
formájában eljuttatott a megfelelő családokhoz. Meghívtuk a Képviselőket és a hozzátartozóikat is, de sajnos csak 
Gyurákovics Andrea frakcióvezető asszony vette a fáradságot, hogy eljöjjön ide. Úgy tudom, hogy jól is érezte 
magát. Az őszi koncerttel kapcsolatban egyeztettünk Döme Zsuzsannával arról, hogy az Önkormányzat nagyobb 
részt fog vállalni belőle, segít a reklámban, a népszerűsítésben. Elég szép a fellépők sora, Groovehouse, Animal 
Cannibals, Sub Bass Mosnster, MC DC és még sokan mások is itt lesznek, színvonalasabb lesz, mint a múltkori 
volt. Kérek mindenkit, hogy jöjjenek el, jótékonykodjanak. Be kell mutatnom Kudela Jánost, aki ennek az 
ötletgazdája, a Beer Lak Söröző tulajdonosa. Az Önkormányzat költségvetésében vannak olyan sorok, ahonnan a 
nehéz sorsú embereket támogatjuk, de neki eszébe jutott, hogy a ferencvárosi lakosoknak kellene segíteni a 
társaikat, a szintén ferencvárosiakat. Ez most megvalósul és a zenekarok is ingyen lépnek fel, a színvonal adott 
lesz. Kérem az Önkormányzatot, hogy ugyanilyen színvonalon próbálja meg támogatni a koncertet. Az előző 
alkalommal Kudela Úr fedezte a reklámkiadásokat, szórólapokat, ahogyan most is. Alpolgármester Asszony ígérete 
ellenére nem történt segítség, sőt úgy tudom, hogy azt mondta, nincs rá pénz. Szeretném, ha ez a rendezvény 
olyan színfolt lenne, ami iránt sokan érdeklődnének. A sajtó és a televízió már jelentkezett, bízom benne, hogy 
nagyobb élménnyel lesz gazdagabb, aki eljön ide. E-maileket küldtem az alpolgármestereknek, kerestem őket 
telefonon, de egyikük sem válaszolt egyikre sem. Nem tudom, hogy ez gyakorlat-e, de nem érkezett reakció. 
 
Szilágyi Zsolt: Tegnap Jegyző Asszonnyal lent voltunk a téren. Javaslom, hogy a bicikliforgalmat korlátozzuk és 
maximum a kerékpárok áttolását engedjük meg. A bicikliken kívül motorkerékpárral is át szoktak hajtani és egyik 
sem megy lassan. Jegyző Asszony kilépett a pékségből és majdnem elütötte egy bicikli. A gyerekeket nem lehet 
szabadon engedni, mert olyan sebességgel jönnek a kerékpárokkal, hogy a szülők nem lehetnek nyugodtak. A 
vendéglátósok, a lakók is panaszkodnak és én is tapasztalom, hogy veszélyes helyzeteket okoz ez a közlekedés. 
Megoldás lenne, ha a templom mögött lehetne áthajtani biciklivel, ahogyan ott most is kint van a tábla. Az itteni 
oldalon viszont le kellene cserélni a biciklis és gyalogos táblát csak gyalogosra. Polgármester Asszony azt ígérte, 
hogy átadja a teret az embereknek, lehet majd pihenni, felhőtlenül időt tölteni. Ha biciklikkel így hajtanak keresztül, 
akkor a szülők nem tudják felhőtlenül tölteni az idejüket, mert arra kell figyelniük, hogy ne üssék el a gyermeküket. 
A Molnár Ferenc Általános Iskola uszodájának felújítását annak idején én kezdeményeztem és Reiner Roland 
engedélyével a Városüzemeltetési Iroda megkezdhette a felmérést a gépészeti és nyílászárókat érintő 
problémákról. A nyílászárók már ki lettek cserélve, a gépészeti munkák a vége felé járnak, a medence fel van 
töltve, megérkeztek hozzá a vegyszerek is. Már csak a bürokrácia, az engedélyek vannak hátra. Az Irodával a 
munka nagy részét elvégeztük, kérem Polgármester Asszonyt, hogy az engedélyek ügyében segítsen, hogy minél 
hamarabb használni is tudják a gyerekek. 
Mezey István: A július 12-i ülésen tettem fel kérdést Polgármester Asszonynak, de nem érkezett még meg az 
írásos válasz. A kérdés továbbra is aktuális, ezért megismétlem. A rakpart lezárásával kapcsolatos főpolgármesteri 
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ötletet illetően kértem az álláspontját. Milyen véleményt képvisel ebben az ügyben a Fővárosi Közgyűlésben, ha 
ugyan tárgyalnak róla? Nem hallottam Főpolgármester Úrtól, hogy ezt a javaslatát visszavonta volna akár a 
lakossági jelzések okán. Úgy tűnik, hogy ez még egy élő javaslat. Akkor Ön szóban röviden azt mondta, hogy 
mostanában nem várható a lezárás és elképzelhető, hogy a júliusi ülés után egy darabig nem is került rá sor, de 
most szombaton igen. Ez pedig csak némileg előképe a teljes lezárásnak, amiről a javaslat szól. Elképesztő dugó 
alakult ki mind a Közraktár utcában, mind a Pipa utcában, a Lónyay utcában és a menekülőútként használható 
Mátyás utcában és Köztelek utcában. Az ott élők már most is tapasztalják, hogy milyen forgalmat okozna a rakpart 
kivonása, nem beszélve arról, ha ez hétköznap történik. Nagyon fontos, hogy Ön megnyilvánuljon ebben a 
kérdésben és határozott álláspontot képviseljen a Fővárosi Közgyűlésben. Esetleg ossza meg velünk is, hogy mit 
gondol erről és milyen módon próbálja meg rávenni az érintett polgármestereket arra, hogy ez a javaslat ne 
valósuljon meg. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Tavaly nyár elején kezdtem lobbizni az Önkormányzatban azért, hogy a Komplex Óvoda 
udvarával történjen valami. Örülök, hogy ez elkészült és sikerült átadni a felújított udvart. Külön köszönöm, hogy 
elfelejtettek szólni arról, hogy ez megvalósult. Egy kicsit nehezményezem. Jó, hogy 1 év csúszással fel lettek festve 
az e-rolleres pontok, de még mindig össze-vissza vannak dobálva az eszközök. Mikortól fog élesben működni ez 
a rendszer? 
 
Deutsch László: Megint egy ejnye-bejnyével kell kezdenem, Polgármester Asszony. Létrehozott néhány 
bizottságot időnyerés szempontjából. Nem csak hogy időt nyerjen, hanem az volt a célja, hogy elsikkadjanak a 
dolgok. Az egyik a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság, a másik pedig az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes 
Bizottság. Előbbinek Önre nézve igen kellemetlen javaslatai voltak, nem is találta a jegyzőkönyvet. Szeretném, ha 
a következő ülésre ez bekerülne. Utóbbit középkorú kollégám vezette, de abbahagyta, nem véletlenül. Úgy 
záródott, mintha egy igazi zöldfülű vezette volna. Ezt a szemébe is mondtam. Szeretném, ha ez is bekerülne a 
következő ülésre méghozzá úgy, hogy a Jegyző Asszony eljuttatja a bizottság anyagait, javaslatait minden 
frakcióhoz, minden képviselőhöz. Tudomásom szerint egyre több független képviselő van és javaslatokat teszünk 
kiegészítésre. Árva Péter mosolyog, de meg kell jegyeznem Asszonyom, hogy vigyázzon vele, mert ő az egyetlen 
képviselő, aki még szereti magát. Kiderült, hogy a 9-es nem jogutódja a ferencvárosi újságnak. Innentől kezdve 
számomra egy csomó érthetetlen dolog nem világos. Ezért tájékoztatást kérek, hogy a 9-es miért nem teljesíti az 
önkormányzati feladatokat, elvárásokat? Hogyan lehet Dottore Vágvölgyi Bátor vagy Botor András Józsika 
főszerkesztő? Ez vezető pozíció és mindenki tudja, hogy 2022-ig el van tiltva vezető pozíciótól. Számunkra nem 
megnyugtató, hogy az új cégvezető egyértelműen magáévá tette az Ön álláspontját. Szét lett verve a tévé, amiben 
jelentős szerepet játszott Somlói Úr. A somlóinak van értelme. A kis cuki. Szeretném kérni Somlai Úr és Czuk 
Dorottya munkaköri leírását és felhívom a figyelmet, hogy a lokálpatrióták ragaszkodnak ahhoz, hogy az új 
főszerkesztő munkaköri leírását lássuk, bele tudjunk szólni a szerződésébe is. Változatlanul azt valljuk, hogy 
Ferencvárosban éppen úgy, mint más településeken, vannak jobb oldaliak, bal oldaliak és apolitikusok. Nem 
szeretném, ha csak az egyik oldal lenne favorizálva, a többieket meg bántjuk. Sajnos az Ön működése azt 
eredményezte, hogy szétverte az ellenzéki együttműködést. Semmi közöm az ellenzéki pártokhoz csak annyiban, 
hogy sokszor határozatképtelenek lettünk és Ön mindig kihasználja, meglovagolja valamelyik oldalt, jelenleg az Új 
Pólus Frakciót. Úgy szól a fáma, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre. Ön mit keres itt? 
 
Baranyi Krisztina: Köszönjük az értékes hozzászólást. 
 
Torzsa Sándor: Mindenkit megnyugtatok a szemközti padsorokban, aki az ellenzéki összefogásért aggódik, hogy 
ilyen erős és stabil soha nem volt még az összefogás, mint most. Ne reménykedjenek, 2024-ben ugyanott fognak 
ülni és reményeink szerint kevesebben lesznek. Látjuk és tudjuk a statisztikákból, hogy egyre több a gépkocsik 
száma. Nem csak itt Budapesten, hanem az agglomerációban is. Elég brutális mértéket ölt az az adat, amennyivel 
nőtt a számuk az elmúlt évek alatt. Ezzel párhuzamosan próbálunk olyan intézkedéseket tenni, amikkel igyekszünk 
forgalomcsillapítást elérni, de mindannyian tudjuk, hogy értelmes és jó közlekedésfejlesztési beruházásokkal jó 
eredményeket nem fogunk elérni. A nyár vége arról szólt, hogy a FIDESZ Kormány kénytelen volt sorra bejelenteni 
azokat a beruházásokat, amelyek elmaradnak. Nekünk, ferencvárosiaknak a legfájóbb a Soroksári és Csepeli HÉV 
beruházása és föld alá vitele. Ez nem csak a ferencvárosiakról szólt volna, hiszen elég elmenni az 51-es út 
torkolatáig Soroksáron, ahol délutánonként a kocsisor Soroksár Hősök terétől Taksonyig áll. Szólt volna az 
agglomerációban élő Pest megyeiekről, szólt volna a csepeliekről és szólt volna a soroksáriakról. Tágabb 
értelemben egész Dél-Pestről és annak környezetéről, közel 500.000 emberről. Ez a beruházás egy tollvonással 
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kihúzásra került. Kérem Polgármester Asszonytól, hogy ezt ne hagyjuk annyiban. Jelezzük, szóljunk, hogy ez 
nagyon nagy probléma. Lehet, hogy érdemes lenne javaslatot tenni, alternatívát kínálni a Kormánynak, mert ez 
valóban egy drága, sok pénzbe kerülő beruházás. Ha kezdetben azt mondanánk, hogy a Kvassay útnál legyen 
összekötve a HÉV és a 2-es villamos vonala, akkor az lényegesen olcsóbb lenne még akkor is, ha a járműveket át 
kell alakítani a kétrendszerű pályához. Ez is javítaná az agglomeráció közlekedését, ezért kérem és bátorítom 
Polgármester Asszonyt, hogy ezt ne hagyjuk annyiban. Próbáljunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ez 
megvalósuljon. 
 
Gyurákovics Andrea: Megemlékezéssel kezdeném és előre is elnézést kérek a szemben lévő lila-fehér frakciótól. 
Vasárnap történelmi győzelmet aratott a Fradi, 6-0 arányú győzelmet ért el az Újpest ellen, visszavágtunk a 12 
évvel ezelőtti vereségért. Ehhez a tetthez tiszta szívből gratulálunk. Érdekes hallani az Ön szájából, amit elmondott, 
mert úgy tudom, hogy lassan Ön lesz az, aki lekapcsolja a villanyt a kerületi MSZP irodában. Kevesebben nem tud 
lenni az ellenzék, mert a választási törvény szerint nem lehet. Tudom, hogy kellemetlen ha kérdezünk, hiszen minél 
kevesebbet kérdezünk, annál jobb Önöknek és nem kell szembesülniük a be nem tartott választási ígéretekkel. Két 
tájékoztató miatt kértem szót, amiket már nem akartam napirendre vetetni. Az egyik a 175/2022. sz. előterjesztés, 
„Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről”. Szerepel benne, hogy május 27-augusztus 15. 
között hogyan vette ki szabadságát a polgármester. Megnéztem a februári határozatot, amire hivatkozik az anyag 
és ahhoz képest eltérnek a kivett napok. Írásban szeretnék választ, hogy ki és milyen felhatalmazással tért el a 
februárban elfogadott ütemtervtől. A másik az 1/3/2022. sz. előterjesztés, ami a 2022. évben végrehajtott 
határozatokról szól. 42 végrehajtott határozat van benne, amit kevésnek találok. Ezen felül mennyi lejárt, nem 
végrehajtott határozata van a Képviselő-testületnek? Egyre nagyon kíváncsi lennék, a 246/2022. (VI.22.) sz. 
határozat végrehajtására, aminek a határideje 2022. augusztus 31. volt, a főszerkesztői pályázat kiírása. Tudom, 
hogy volt egy vétó, de az a 252/2022. (VI.22.) sz. határozat volt. Volt viszont egy külön határozatunk, az említett 
246/2022. (VI.22.). Kérem Jegyző Asszonyt, hogy ezt majd egyeztessük. 
 
Takács Máriusz: A napokban látott sajtóhír, hogy az önkormányzati dolgozók kötelező képzésére a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem többek között világűrpolitikai továbbképzést kínál. Világhatalmi szempontból ez nem 
elhanyagolható, de érdeklődnék, hogy ezt a lehetőséget a mi Önkormányzatunk is megkapta-e, és hogyan 
reagáltunk rá? Fogunk bárkit világűrpolitikai képzésben részesíteni a dolgozóink közül? 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen a Hivatalban mindenki megkapta ezt a megkeresést és nem akadt jelentkező 
a képzésre, így nem delegáltunk senkit. Sokáig gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy jobb pálya lenne, de végül 
én sem jelentkeztem. Köszönöm a tájékoztatást a 100-as posta ügyében. A cég által tett felajánlások végrehajtása 
megkezdődött. Azt kértem, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Részönkormányzattal, annak vezetőjével és tagjaival. 
Remélem, hogy mindenki megelégedésére elrendeződik a helyzet a jövő év tavasz végi bezárásig. Köszönöm az 
aktivitást és a segítségüket ebben a témában. Mint tudják, a tankerülettel kötött megállapodás alapján a három 
nyári felújítást közösen finanszíroztuk, de külön bonyolítottuk. A Komplex Óvoda udvarfelújítását az Önkormányzat 
végezte, hétfőn adták át. Hivatalos, szalagátvágós ünnepség nem volt, mi sem voltunk jelen. A készre jelentésről 
csak egy értesítést kaptam. Ha ezt Képviselő Úr szeretné megtekinteni, megteheti. Mi örültünk neki, hogy 
határidőben elkészültünk. Tegnap valamelyik hivatalos önkormányzati felületen tájékoztattuk a lakosságot is. A két 
uszodafelújítást nem a mi Hivatalunk bonyolította, hanem a tankerület. Tegnapelőtti tájékoztatás szerint legkésőbb 
a hónap végére mindkettőt átadják. Itt volt az a bizonyos alkatrész késés, ami azóta megérkezett és valóban az 
utolsó simítások zajlanak. A hétvégi rakpartlezárás nem lenne új gyakorlat, tavaly is volt már ilyen. A Lánchíd 
felújítása miatt, a budai rakpart részleges lezárása miatt és a víz főnyomócső cseréje miatt nem volt napirenden. 
Az én tudomásom szerint csak a hétvégi lezárásokban gondolkodnak. Amennyiben egy hosszabb szakasz teljes 
lezárása valósulna meg, akkor kialakítanánk az álláspontunkat. A jelenlegi közgyűlési javaslatok, határozatok, 
döntések között ilyen nincs és – mint mondtam - tárgyalások sem folytak erről az elmúlt hónapokban. A 
mikromobilitási pontok rendszerének éles működéséről Alpolgármester Úr tud pontos tájékoztatást adni, illetve 
írásban Jegyző Asszony fog válaszolni. A két ideiglenes bizottság összes anyaga, jegyzőkönyvek és 
előterjesztések fent vannak az Önkormányzat honlapján, az ülések után kikerültek és mindenki számára 
elérhetőek. A HÉV beruházás leállítása és a Budapestet érintő nagy közlekedési beruházások állásával 
kapcsolatban hivatalos tájékoztatást kértem Lázár János miniszter úrtól. Az ő tárcájához kerültek ezek az ügyek 
és előzetesen annyi információt kaptam, hogy egyes nagyberuházások teljesen elmaradhatnak, mások 
halasztódnak. Részletes választ ígértek a hónap második felére. Akkor fog kiderülni, hogy mire lehet számítani, 
remélem minden kérdésünkre adnak felvilágosítást. Kérem a frakciókat és a Képviselőket, hogy ha bármilyen 
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konkrét javaslatuk, kérdésük van, akkor írásban küldjék meg nekem, hogy fel tudjam őket használni. Látom, hogy 
a jótékonysági koncerten neves előadók fognak fellépni, még egy fizetős rendezvényen is erős line-up lenne. Úgy 
tudom, hogy az Önkormányzat helyiséggel, technikával, technikussal és hirdetési felülettel támogatja a programot. 
Valószínűleg elég erős adománygyűjtési potenciál van benne, amit hozzá tudunk tenni, azt hozzátettük. Ha mást 
szeretne Képviselő Úr, akkor azt írásban tegye meg. Rendben, személyesen. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 

betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása 
181/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság tegnapi ülésén megtárgyaltuk az 
előterjesztést. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy leforgattuk a „Vissza az időben” című filmet, mert ugyanaz az egy 
pályázó van, mint a múltkor. Ebből logikusan következik, hogy ugyanazt a döntést hoztuk, mint az előző 
alkalommal. Ebből kifolyólag a pályázót meg sem hallgattuk, hiszen ismerjük az elképzeléseit, a múltkor 
megismerkedtünk vele. Azt kérjük, hogy érvénytelenítsük a pályázatot és írjuk ki újra erre a pozícióra. Ezt javasoljuk 
a Képviselő-testületnek is, ne raboljuk a pályázó idejét sem a meghallgatással.  
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és nem támogattuk az 
elfogadását. 
 
Reiner Roland: Az előterjesztő befogadja a bizottságok javaslatait? 
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek és befogadom. Emiatt új határozati javaslat szükséges a pályázat újbóli kiírásáról.  
 
Reiner Roland: Az érvényesnek nyilvánítást meg lehet szavazni, hiszen volt érvényes jelentkező. A határozati 
javaslat 2-3. pontja elmarad, helyettük lesz egy 2. pont, ami az eredménytelenséget mondja ki és egy 3. pont, ami 
felkéri a polgármestert a pályázat ismételt kiírására. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
181/2022. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról. 
 
290/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató 

feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató 

feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri a polgármestert a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató 

feladatinak ellátására vonatkozó pályázat ismételt kiírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
Deutsch László  Nem szavazott 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
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Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
 
 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
184/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság szintén elfogadásra javasolja. A 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai jelezték, hogy jelen vannak a cég képviselői és szeretnének szót kérni.  
 
Reiner Roland: Melyik cég képviselői? A Gastro Tom Bt. és az Elamen Zrt., akik a közétkeztetést végző társaságok 
vezetői. Kérem, szavazzunk a hozzászólási lehetőség biztosításáról. 
 
291/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirendi pont 
vitájában Beszédes Tamás, a Gastro Tom Bt. és Fazekas Ákos, az Elamen Zrt. képviselőinek hozzászólási 
lehetőséget biztosít. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(18 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
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Zombory Miklós  Igen  
 
Reiner Roland: Kérem, foglaljanak helyet a vendég mikrofonoknál és mutatkozzanak is be. 
 
Beszédes Tamás: Jó napot kívánok és köszönöm a lehetőséget! Beszédes Tamás vagyok, a Gastro Tom Bt. 
tulajdonosa. A kerületben 2006 óta, 16 éve szolgáltatunk folyamatosan. Még akkor kezdtük, amikor a közbeszerzés 
sem volt ismert és soha nem a nyerészkedés volt a célunk. Mindig próbáltunk jó árat biztosítani az intézményeknek. 
A Bakáts téren kezdtük és innen nőttünk igazán nagyra. Tavaly ki lett írva egy eljárás, amin elindultunk és meg is 
nyertük. Az elmúlt néhány hónapban viszont olyan gazdasági változások történtek, amit a normál üzleti 
rizikófaktorba nem lehet beleszámolni. Hivatalosan az infláció tizen-egynéhány százalék, de 1 liter étolajat a tavalyi 
450 Ft-os árhoz képest most 800 Ft-ért vásárolunk. Az üzemanyagnál 70%-os árváltozás történt, mi 800 Ft-ért 
tankolunk és nem érvényes ránk az ársapka. A csirkemell filé ára 990 Ft-ról 2000 Ft-ra emelkedett, az 
energiaárakról nem is beszélve. Az egyik konyhám statisztikája szerint 1.200.000 Ft volt eddig a rezsiköltség, a 
gáz és a villany, most pedig 7,5 millió Ft lesz. Ezért született az a levél, amit írtunk Önöknek és kérjük benne a 
szerződésünk közös megegyezéssel történő megváltoztatását. Mi az óvodákat látjuk el, jelenleg a szerződés 
alapján naponta 300.000-350.0000 Ft veszteséget termelünk. Emiatt kérnénk az Önök támogatását. 
 
Fazekas Ákos: Jó napot kívánok, Fazekas Ákos vagyok az Elamen Zrt. képviseletében. Szintén közétkeztetési 
tevékenységet végzünk és nekünk is ugyanez lenne a kérésünk. A közelmúltban többször nyújtottunk be áremelési 
kérelmet, mert a szerződésünk árinfláció követő, illetve árindexálási mechanizmusa a KSH munkahelyi és 
diákétkeztetés sorát jelöli meg. Júliusra ez 14%-ot mutat. Szintén a KSH élelmiszerárak emelkedésére vonatkozó 
adata 27%, de ez csalóka, mert ebben a fogyasztások is benne vannak, az árstopos élelmiszerek esetén is. Minket 
ez egyáltalán nem ment ki, nem tudjuk alkalmazni. Az üzemanyagár stop is megszűnt a számunkra, e tekintetben 
is kétszeresére emelkedtek a költségeink. A nyersanyagárak, a jellemző alapanyagok árának emelkedése 40-50% 
között mozog és az energiaáraink is a 6-7-szeresére emelkedtek. A legutolsó levelünkben 35%-os áremelést 
kértünk rendkívüli áremelésként, de a legfőbb beszállító partnereinkkel konzultálva októberre-novemberre még 
további 20-25%-os emelkedést prognosztizálnak a nyári aszályos idő miatt. A 35% még nem is tartalmazza a 
további várható nyersanyag áremelkedést. A közelmúltban megküldtük a módosított nyersanyag normákat a 
rendelkezésünkre álló augusztusi információk alapján. Maga a nyersanyag áremelkedés szinte kiteszi azt az 
egységárat, amivel a kerületben szolgáltatunk. Azon felüli költségeinkre – üzemenyag, bérek, rezsi, egyéb 
működési költségek - sajnos így nincs fedezet. Ezért jöttünk, hogy az áremelési kérelmünkre milyen döntés születik. 
 
Baranyi Krisztina: A IX. kerület három céggel végzi a közétkeztetést, amikre szigorú közbeszerzési szabályok 
alapján kiírt pályázaton jelentkeztek. Ezek alapján kötöttük meg a szerződéseket, amelyeken változtatni – 
jogszabály szerint – nem nagyon lehet. A szerződések részleteivel kapcsolatban a FIÜK gazdasági vezetőjétől 
kérdezhetnek, aki jelen van az ülésen. A szerződésben foglalt inflációs emelést elfogadtuk és Önök elé 
terjesztettük. Az ezen túli, többletemelésre vonatkozó igényeket viszont csak egy közös megegyezést tartalmazó 
szerződésmódosítással lehetne megtenni. Ha jól látom, a kérelmek határidőn túl érkeztek. Közel 50%-os emelést 
kér a Gastro Tom Bt., akik a levelükben azt is leírták, hogy ha nem járulunk hozzá a szerződésmódosításhoz, akkor 
egyoldalúan befejezik az óvodákba történő ételkiszállítást. Eddig 30%-os emelést kért az Elamen Zrt. is, 35% volt 
az utolsó. Most az látszik, hogy a szabályoknak megfelelő közbeszerzés alapján szerződést kötöttünk három 
céggel, akik a méltányolható körülményekre tekintettel olyan kérelmeket terjesztettek elő, amelyek az 
Önkormányzat költségvetését plusz 160 millió Ft-tal terhelnék meg. Mi ezektől a szerződésektől nem tekinthetünk 
el, nem tekinthetjük úgy, mintha nem léteznének. Mi költségvetési szerv vagyunk, szigorú szabályok szerint 
működünk. A következő közbeszerzéseken már nyilván nem tudunk ilyen árakat kapni, de erre fel tudunk készülni, 
a jövő évi költségvetésben el tudjuk különíteni a megfelelő összegeket és el tudjuk dönteni, hogy miből veszünk 
majd el és mire nem költünk azért, hogy a közétkeztetést megfelelően tudjuk biztosítani. Senkinek nem szándéka 
az, hogy ebből pereskedés, vagy bármilyen más jogvita legyen, de az elfogadhatatlan, amikor egy cég egy 
szabályosan megkötött szerződés alapján fenyegetőzni kezd, hogy nem szállít ételt az óvodásoknak. Ha leülünk 
és az 50%, valamint az általunk – szerződés szerint - adott 15% között elkezdünk tárgyalni valamiről, akkor lehet, 
hogy jutottunk volna valamire. Nem tudom, hogy milyen módon tudnánk teljesíteni, mert az ez évi 
költségvetésünkben éppen az érvényes szerződés miatt nincsenek ilyen plusz költségek betervezve. Egy ilyen 
fenyegetéskor egy önkormányzati vezetés azt mondja, hogy köszönjük szépen, úgy látszik, nincs miről tárgyalni 
és valószínűleg bírósági eljárás lesz a vége. Mi egyoldalúan nem fogunk hozzájárulni ennek a szerződésnek a 
módosításához. 
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Beszédes Tamás: Czakóné Dobó Krisztinától azt az információt kaptuk, hogy beszélt Önnel és szeptemberben 
térjünk erre vissza. Azóta nem történt az égadta világon semmi. A cégünk folyamatosan szolgáltat, naponta termeli 
a veszteséget. Ez egy olyan vis maior helyzet, ami szerintem a magyar bírósági eljárásban nem nagyon fordult 
még elő. A normál üzleti kockázatba a 10-20%-os növekedés kényelmesen bele kell, hogy férjen. A hétszeres 
rezsiár emelkedés miatt viszont muszáj lépni valamit. Ha megnézzük a többi önkormányzatot, ugyanezzel a 
problémával küzdenek.  
 
Baranyi Krisztina: Az első igényét június végén jelezte, de nem volt megfelelően alátámasztva. Olyan adatok és 
számok szerepeltek benne, amiket a Pénzügyi Iroda, a FIÜK és a közbeszerzést bonyolító cég nem talált 
megalapozottnak. Azután július végéig kellett volna jeleznie, hogy magasabb díjat szeretne. Ezt nem tette meg, 
hanem a napokban küldött egy közel 50%-os emelési igényt. Ezzel a metódussal Ön minden hónapban bejelenti, 
hogy ennyiből nem lehet, nem tudja és minden hónapban módosítunk a szerződésen. Sajnos ez így nem működik. 
Van egy megkötött szerződésünk, ami alapján a megadható emelést megadjuk – gondolom, hogy ezt a 15%-ot 
most meg fogják szavazni a Képviselők -, de ettől eltérni nem tudunk olyan megalapozatlan számok alapján, 
amelyeket Önök levélben elküldtek nekünk. 
 
Mezey István: Nyilván el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy az óvodákban, bölcsődékben ne legyen étkeztetés. 
Kérem Polgármester Asszonyt, hogy ne explicit fenyegetésnek vegye, de a cégek – még ha közbeszerzésen is 
nyerték el a szolgáltatást – egyoldalúan is felmondhatják a szerződést. Lehetnek átmeneti állapotok. Arra kérem a 
Képviselő-testületet, hogy a legrosszabb variációt kerüljük el. Szerintem hosszútávon nem várható el egy 
vállalkozástól, hogy veszteségesen lásson el egy tevékenységet. Miután érzékeny szolgáltatásról, gyerekek 
étkeztetéséről van szó, kérjük a vállalkozások türelmét és megértését is. A közbeszerzési törvény valóban nagyon 
rigorózus az ilyen típusú szerződésmódosítások kapcsán. Nem kizárható egy új közbeszerzés sem, ha Önök nem 
tudják vagy nem kívánják továbbra is ellátni ezt a feladatot. Legyenek megértőek Önök is és az a kérésünk, hogy 
az esetleges átmeneti állapotokban se kerüljön elő a legrosszabb verzió. Nem gondolom, hogy egy hosszú évek 
óta itt szolgáltató cégnek ez lenne a célja. 
 
Baranyi Krisztina: Természetesen nem fordulhat elő, hogy az óvodások étel nélkül maradjanak. Erre 
felkészültünk, felkészülünk, ilyen eset nem lehetséges. Jól mondta Képviselő Úr, nagyon rigorózusak a 
közbeszerzési szabályok, ha valaki egyoldalúan felmondja a szerződést, eláll tőle és nem szállít ételt. Ha ez 
megtörténik, meg fogjuk oldani másképp. Még egy kulcsszó hangzott el, Ön nagyon-nagyon hosszú ideje szolgáltat 
ebben a kerületben, gondolom, az Ön üzleti megelégedésére is, nem csak a kerületiek javára. 
 
Zombory Miklós: Alpolgármesterként 5 évig feleltem az óvodákért és a bölcsődékért, így mindkét cég munkájával 
tisztában vagyok. Mint családapa, mindenképpen azt szeretném, ha úgy oldódna meg ez a kérdés, hogy a gyerekek 
kapjanak étkeztetést. Nem tudom mi van Polgármester Asszony tarsolyában és mi a B verzió, de azt tudomásul 
kell venni, hogy ezek az emelések a háború miatt vannak. Akár az energia, akár az élelmiszerek árának 
emelkedése a háború következménye. Tudomásom szerint nem volt eddig egy cégnek sem ilyen mértékű emelési 
kérelme. Próbáljunk kompromisszumra jutni, hiszen mindkét cég régóta áll kapcsolatban az Önkormányzattal. Jó 
lenne, ha a gyerekek szempontjából pozitívan oldódna meg ez a probléma. 
 
Kállay Gáborné: Én nem az intézményi, hanem a személyi térítési díjakról szeretnék beszélni. Az előterjesztés 
maximálisan 15%-os emelést ajánl. Úgy gondolom, hogy nem csak a szolgáltatók, hanem a szülők is nagyon nehéz 
helyzetben vannak. Nem ez a pillanat az, amikor a személyi térítési díjakat az Önkormányzatnak emelnie kellene. 
Volt már rá példa, hogy jelentős mértékű volt az emelés iránti kérelem a szolgáltatóktól, amikor korszerűbb, 
egészségesebb táplálkozásra tértek át az intézmények. Nem volt ekkora léptékű, de akkor sem nyúltunk a személyi 
térítési díjakhoz. A családokra nem hárítottunk egyetlen fillér többletkiadást sem. Nem kellene a szülőket ilyesmivel 
terhelni, annál is inkább, mivel az évi 25 milliárd forintos költségvetésünkben éves szinten nettó 20 millió Ft-ot 
jelentene az Önkormányzat számára az, hogy megemeli a személyi térítési díjat. Nincs ennek jó üzenete, ezért 
javaslom, hogy ne nyúljunk ezekhez a díjakhoz. Ha ez a 20 millió Ft hiányzik az Önkormányzatnak, akkor le lehet 
mondani a jégpályáról, a Bakáts Bunkerről, vagy a részvételi költségvetésről. 
 
Beszédes Tamás: Amit júniusban írtunk, arra kaptunk választ, de ha csak ide mennek a sarki boltba, akkor is 
látják, hogy nem 10%-os emelkedésről van szó. Az Önök levelében az szerepelt, hogy a KSH ezt hozta ki, ehhez 
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ragaszkodnak, de a valóság nem ez. Valószínűleg a gőzmozdonyok ára tényleg minimálisan ment fel, ezzel 
szemben a csirkemell filé ára 100%-kal emelkedett. Nem nyerészkedésről van szó, tényleg 16 éve szolgáltatunk a 
kerületnek és valóban profitorientált vállalkozásról van szó, de ha a piachoz képest megnézzük az árainkat, messze 
alatta voltak. Nem beszélve arról, hogy az előző ciklusban minden évben adott – teljesen jogszerű - áremelések 
lehetőségével sem éltünk. Valóban profitorientált a cég, de itt nem erről van szó. 
 
Reiner Roland: A szerződés szerint Önöknek a KSH számított inflációjával kell számolniuk. Nem arról van szó, 
hogy a mozdony árát súlyozza alul a KSH, hanem ez egy ágazati infláció. Nem dolgozunk a KSH-val, nem tudjuk, 
hogy ezt hogyan számolják. Emlékeztetem a Képviselő-testületet, hogy 1 évvel ezelőtt volt az a közbeszerzés, 
amin Önök nyertek, de úgy, hogy az Önöknél jobb ajánlatot adó, első helyen végző szereplőt elég fura körülmények 
között kizárták az eljárásból. Ezt ne felejtsük el akkor, amikor arról beszélünk, hogy kinek milyen árai voltak. 
 
Deutsch László: Ezekkel a gondokkal mindenki nap mint nap találkozik. Ezeket meg kell oldani, mert egyre több 
ilyen lesz. Előre gondolkodva javaslom, hogy állítsunk fel egy válságstábot, mert ezeket nekünk kell kezelnünk. 
 
Baranyi Krisztina: Támogatom Kállay Képviselő Asszony javaslatát, ne hárítsuk át a kötelező díjemelést a 
családokra. Ennek megfelelően módosítsuk a határozati javaslatot, amit reményeim szerint Jegyző Asszony pár 
perc alatt összerak. Amíg ez megtörténik, 10 perc szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Reiner Roland: A szünet előtt elhangzott előterjesztői módosítás alapján szavazás arról lesz, hogy az eredeti 
melléklet, ami a rendelet árakra vonatkozó részét érinti, az intézményi emelés oszlopa marad, mert az a 
közbeszerzés alapján kötött szerződéssel van összefüggésben, a személyi térítési díjak esetén pedig az iskoláknál 
és az óvodáknál az előterjesztésben szereplő módosítás kikerül és maradnak az eredeti árak. 
 
Baranyi Krisztina: A kiküldött előterjesztés előterjesztői szóbeli kiegészítése a következő: az óvodáknál és az 
iskoláknál a személyi térítési díj maximuma nem változik. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A határozati javaslat két pontból áll. 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Legyünk precízek! Itt a határozati javaslat és a döntési javaslat, legyen 
megjelölve, hogy melyik pont mire változik, mi lesz a szövege. Picit professzionálisabban! 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Azt szeretné Képviselő Úr, hogy a rendeletmódosítás mellékletét tételenként mondja el a szakiroda 
a változásokkal? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Például. 
 
Szilágyi Imre: A rendelettervezet 1. sz. melléklet 2. pontja marad úgy, ahogy van. Az 1. sz. melléklet 3. pontjában 
a szolgáltatás díja változik az előterjesztés szerinti összegekre. Az 1. sz. melléklet 4. pontja változik a 
rendelettervezet szerinti összegekre. Az 1. sz. melléklet 5. pontja marad úgy, ahogyan most szerepel. Az 1. sz. 
melléklet 6. pont táborokat érintő részének intézményi étkeztetési térítési díj, nettó eladási ár/nap marad az 
előterjesztés szerint, a személyi térítési díj maximuma nem változik, marad a jelenleg hatályos rendelet szerinti 
összeg. A rendelettervezet 2. sz. melléklet 1. pontja az előterjesztés szerint változik, a 2. pont kikerül, hiszen 
maradnak a jelenleg hatályos rendelet szerinti térítési díjak. A 2. sz. melléklet 3. pontja nem változik, marad a 
jelenlegi rendelet szerinti térítési díj. A 3. sz. mellékletben az intézményi étkezési térítési díj eladási ár marad az 
előterjesztés szerint, a személyi térítési díj maximum/nap nem változik, marad az eredeti rendelet szerint. A 3. sz. 
melléklet 2. pontja az előterjesztés szerint, a 3. pont szintén az előterjesztés szerint változik. A 4. pont szintén az 
előterjesztés szerint változik.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 184/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 1. pontjáról, ami az egyfordulós rendeletalkotásról szól. 
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292/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  ….../2022. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 
el. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 184/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjáról. 
 
293/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólag a 
jelenleg hatályos vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelő mértékű szolgáltatási díjemelést fogadja el 
2022. október 1. napjától. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(18 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
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Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról az előbb ismertetett változtatásokkal. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazás mellett megalkotja 21/2022. (IX.13.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
 

3./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács 
elnökeinek és tagjainak javadalmazásáról 

186/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Szeretnék külön szavazást kérni az egyes cégek esetében. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 186/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 1. pontjáról, a FEV IX. Zrt-ről. 
 
294/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. október 
1-től 
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1.1. a FEV IX. Zrt. a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 150.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 
217.500 Ft/hó összegben állapítja meg. 

1.2. a FEV IX. Zrt  igazgatósági tagjainak díjazását 195.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 277.000 Ft/hó 
összegben állapítja meg.  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy FEV IX. Zrt igazgatóját értesítse a változásról. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Mezey István  Tartózkodott  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 186/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjáról, a FESZ Kft-
ről. 
 
295/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. október 
1-től Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 120.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 180.000 Ft/hó összegben 
állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét 
értesítse a változásról.  
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
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Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Mezey István  Tartózkodott  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 186/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjáról, a FESZOFE 
Kft-ről. 
 
296/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. október 
1-től a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 120.000 Ft/hó összegben, elnökének 
díjazását 180.000 Ft/hó összegben állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
FESZOFE Nonprofit Kft ügyvezetőjét értesítse a változásról.  
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Mezey István  Tartózkodott  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 186/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 4. pontjáról, a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-ről. 
297/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ferencvárosi 
Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 120.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 
180.000 Ft/hó összegben állapítja meg.   
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse a változásról. 
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Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Mezey István  Nem  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
 
4./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 

209/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Döme Zsuzsanna: A héten minden bizottsági ülésen járt az előterjesztés és már 1 éve nagyon sokat beszélünk 
róla. Úgy gondolom, hogy régi adóssága Ferencvárosnak, hogy ezzel a 10 millió Ft-os összeggel a lakosság ötleteit 
valósítsuk meg és kerületünkben is bevezetésre kerüljön ez a rendszer. Annyiban szeretném módosítani az 
előterjesztésemet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 24. §-ának 2. pontját szeretném, ha kivennénk a 
rendeletből, hiszen ennek ellentmondana a részvételi költségvetés jelen előterjesztésében vázolt döntési 
mechanizmusával bevezetni kívánt rendszer. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta az eredeti javaslatot. 
Azt támogattuk, de amit most szóban benyújtott, azt nem tárgyaltuk, így arról nem tudok bizottsági álláspontot 
mondani. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Elég komoly vita volt a név körül, de a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén született 
is erre egy módosító javaslat. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tegnap igen hosszan tárgyalta ezt az előterjesztést. 
Végül olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amivel az eredeti változat eléggé meg lett nyirbálva. Ez úgy szól, 
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
209/2022. sz. előterjesztésben meghatározottak szerint egyetért a részvételi költségvetés elindításával. A felelős 
és a határidő nem változott. A vitában sok kritika érte az előterjesztést. Pozitívumként felmerül, hogy évekkel 
korábban kaptunk már erről egy előterjesztést és ahhoz képest sokat léptünk előre, de még mindig nem olyan 
formában, hogy az támogatható legyen. Kérdés, hogy miért van marketing költsége, amikor az Önkormányzatnak 
rendelkezésére áll egy olyan kabinet, ami az adminisztrációt maximálisan ki tudja elégíteni. Eredetileg ez a sor a 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe volt utalva, erről már korábban döntött a Képviselő-testület. 
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Ezzel szembe megy, hogy a megvalósítással döntési jogot adunk a polgármesternek a költségvetési sor fölött. A 
legkomolyabb szakmai kritika a pályáztatás szerkezetét érintette, illetve az időbeliséget. A pályázatok nagy része 
és a részvételi költségvetési eljárások úgy szoktak zajlani, hogy van egy pályáztatási időszak, amikor a pályázók 
beküldhetik a pályázati anyagaikat. Ez lezárul és utána következik a szavazás, amikor kiderül, hogy melyik 
projektnek van a legnagyobb társadalmi támogatottsága. Ezután lehet megvalósítani a projekteket. Azt szeretnénk, 
hogy ez ebben a formában induljon el. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tettünk 
egy javaslatot a névváltozásra. A Közkéz IX-et ne használjuk, és a Ferencvárosi Közösségi Költségvetés 
szerepeljen a szövegben. Hosszú vita volt még a Facebook csoport és a Közkéz IX. kapcsolatáról, amit 
megnyugtatóan tisztázott Alpolgármester Asszony. A szükséges szavazatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos 
kérdéseket is megválaszolta. 
 
Torzsa Sándor: Én is szerencsésebbnek tartom azokat az elnevezéseket, amikor úgy hívunk valamit, ami és nem 
próbálunk meg fantázianevet kitalálni. Ezt fogom támogatni. A Frakcióm nevében két dolgot mondanék amit kérem, 
hogy fontoljanak meg. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén is elmondtam, hogy egy interneten 
szavazásra bocsátott kérdésnél elő-elő tud fordulni, hogy „megtrollkodják” a szavazásokat. Ebben nincs semmi 
rosszindulat, az Internet világa már csak ilyen. Az ilyen vicceskedések, humorizálások nagy népszerűségnek 
tudnak örvendeni. Elhangzott a Chuck Norris híd példája vagy hogy Bartos Cs-ből majdnem alternatív köztársasági 
elnök lett. Velünk is előfordult, hogy az összes légkondicionálót majdnem betiltottuk Ferencvárosban, vagy 12.000 
növényfajt tiltottá tettünk volna egy gombnyomással. Szerencsés, ha van egy végső bizottsági kontroll és az a 
folyamat, amit Alpolgármester Asszony felvázolt, szerintem hibátlan. Egyetlen dolgot kell mögé betenni, hogy a 
szavazások, az irodai vélemények alapján összeáll egy lista és ez kerül egy döntéshozó testület elé, legyen az 
akár a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, nekem mindegy. Ha porszem kerül a gépezetbe, legyen egy kontroll, 
amivel tudnak korrigálni a politikai döntéshozók. Ha értelmes, jó lakossági kezdeményezések vannak, akkor 
biztosak lehetnek benne, hogy eszünk ágába sincs ezeket megváltoztatni. De ha véletlenül egy kakaós briós 
szobrot szeretnének állítani a Bakáts téren – amiben szinte biztos vagyok, hogy nyerne az internetes szavazáson 
-, akkor legyen valamilyen ellenőrzési lehetőség. A későbbi politikai viták megelőzése érdekében jelzem, hogy 
olyan gazdasági helyzetben van az Önkormányzat, hogy érdemben nagy forrásokat nem fogunk tudni biztosítani 
a közösségi költségvetésre. Ha esetleg 2023-2024-ben ez vita tárgya lenne, megelőlegezem, hogy nem lesz 
mozgástér arra, hogy ezt növelni tudjuk. 
 
Deutsch László: Baranyi Krisztinát szólítom. Elég régen beadtam egy előterjesztést a Képviselők tiszteletdíjának 
rendezéséről. Két részből állt, a második volt a visszamenőleges odaítélés. Baranyi Krisztina a saját szájával 
mondta, hogy neki van jogi álláspontja. Kíváncsi vagyok, hogy mi lett a vége, mit válaszolt a Kormányhivatal az 
érdeklődésére. 
 
Reiner Roland: Szerintem erre térjünk vissza a költségvetés tárgyalásánál, mert abba épül bele. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság ülésén kértem Döme Zsuzsannától, hogy a mai ülésre hozzon egy 
adatvédelmi nyilatkozatot. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a szavazás előtt regisztrálniuk kell az embereknek 
névvel, címmel, stb. Önök is mindig a GDPR-ra hivatkoznak, ha például kamerarendszerről van szó. Ezt a 
nyilatkozatot nem kaptuk meg. Megígérte, de ez sem jött be. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén az előterjesztő nem volt jelen, így sok kérdésre 
nem kaptunk választ. Többek között az is, amire Képviselőtársam célzott, hogy mi van az adatbiztonsággal. Az 
Önkormányzat korábban már belefutott hasonló blamákba. Ha jól tudom, egy külsős cég lesz megbízva az 
adatkezeléssel, a DotRoll Kft. Neki 3 hónapon belül törölnie kell az így hozzá jutott adatokat. 
Mezey István: Ezek a kétségek elhangoztak a bizottsági üléseken is. Torzsa úr említette, hogy egy internetes 
szavazást könnyen meg lehet trollkodni. A Polgári Frakció úgy gondolja, hogy már a kiíró is meg tudja trollkodni, 
ezért nem tudja támogatni a közösségi költségvetés ilyen típusú bevezetését. 
 
Döme Zsuzsanna: Az előterjesztésnek része az adatkezelési tájékoztató. Egyébként benne van, hogy hogyan 
kezeljük az adatokat. Ha konkrét kérdés van, itt van Csoportvezető Úr és tud válaszolni. Ezt ígértem tegnap is és 
várom a konkrét kérdéseket, fenntartásokat. Tavaly is elhangzottak már hasonló aggályok. Néhány nappal ezelőtt 
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közöltem, hogy nem Facebook profilok fognak szavazni, hanem regisztráció történik, ami biztosítja, hogy 
ferencvárosiak mondhassanak véleményt a ferencvárosi ötletekről. A regisztrációkat természetesen az 
adatkezelési biztos, a Hivatal és a Jegyzői Kabinet által jóváhagyott adatkezelési módon kezeljük. Jó-e, ha 
valaminek van neve, vagy hívjunk mindent boltnak? Én szakmai érveket mondtam, azt is, hogy miért javasolják 
különböző tanulmányok, hogy brandesítsünk egy ilyen projektet. De számomra nem a név a legfontosabb, hanem 
az, hogy elinduljon a kerületben a közösségi költségvetés. Amikor arról beszélnek, hogy ezt az összeget – ami 
kevesebb, mint a költségvetésünk 1 ezrelék része - politikusi kontroll alá vonják, akkor tulajdonképpen dísznek 
tartják ezt a projektet, mert felülbírálják, kontroll alá veszik, ha porszem kerül a gépezetbe. A Hivatal minden 
jogszabályi szempontot figyelembe vesz egy javaslatnál, az emberek aláírással támogatják az egyébként nagyon 
pici ötleteket. A VIII. kerületben egyébként 120 millió Ft-ot különítettek el erre. Ezt mind el tudom engedni, csak 
kezdődjön el a projekt. Hangsúlyozom, hogy az elmondottak alapján a közösségi költségvetésből politikus 
költségvetést csinálnánk, ezért kérem, hogy az eredeti javaslatot támogassák. 
 
Takács Máriusz: A regisztrációknál megnézzük, hogy valós személyek és ferencvárosi polgárok szeretnének 
szavazni? A Hivatal hozzáfér ahhoz a belügyminisztériumi nyilvántartáshoz, ami alapján ezt lehet ellenőrizni. Van 
arra lehetőségünk, hogy megnézzük, tényleg valódi emberek, létező állampolgárok, akik Ferencvárosban laknak? 
Ha van ilyen kontroll, akkor már legalább három, azonosításra szolgáló adatot is meg kell adni, amihez nem lehet 
csak úgy hozzáférni. Ha tudom, hogy a szomszéd néninek mi a neve és címe, akkor az még nem elég, hogy az ő 
nevében regisztráljak. Lesz ilyen jellegű vizsgálata a regisztrációknak? 
 
Gyurákovics Andrea: Nekem is ez lett volna az egyik kérdésem, mert eszembe jutott egy személyes dolog. A 
pandémia első hullámában önkéntesként regisztráltam az Önkormányzatnál és egy kétfarkú kutya pártos e-mail 
címről kaptam választ. Emiatt vannak aggályaim. 
 
Baranyi Krisztina: A Fővárosban 2 éve működik a közösségi költségvetés intézménye, 1 milliárd Ft-ot osztanak 
el így évente. A nálunk felépített rendszer metódusa szinte ugyanaz, minimális eltéréssel. Egyetlen egyszer, 
egyetlen bizottságban sem fordultak meg azok az ötletek, amikre a legtöbb szavazatot adták le. Politikus nem látta 
ezeket a pályázatokat egyetlen egyszer sem. 
 
Mezey István: Az adatkezelési tájékoztató szerint a lakcímkártya másolatával tudják magukat azonosítani a 
pályázók. Alpolgármester Asszony és Polgármester Asszony is szívesen beszél úgy magáról, amint akik a politika 
felett állnak. Önök is politikusok. Egyszer és mindenkorra felejtsük el, hogy Önök a politika felett lebegő szellemként 
vagy entitásként határozzák meg magukat függetlenségüket hangsúlyozva. Önök is egy politikai erő ugyanúgy, 
mint bárki más ebben a testületben, valamelyik frakciónak vagy pártnak a tagja. Ne próbálják állandóan azt a képet 
mutatni, hogy Önök nem azok, Önök a nép egyszerű kiválasztottjai, politika fölött álló személyek, mi pedig csak 
politikusok és frakciók vagyunk, akik gonosz, rossz módon minden helyi kezdeményezést letörve a saját 
akaratunkat akarjuk mindenben érvényesíteni. Ez az egész megközelítés az, ami miatt nem lehet ezt a 
kezdeményezést támogatni. Önök minket degradálva próbálják elfogadtatni a közösségi költségvetést. Nem biztos, 
hogy ezt egy sértés mellett kellene megszavaznunk. Természetesen a többségi képviselők lehetősége, hogy ezt 
mérlegeljék. Mérlegeljék, hogy tulajdonképpen egy degradáló, sértő megjegyzés mellett támogassák az Önök 
elképzelését. Mi köszönjük szépen, de nem élünk ezzel a lehetőséggel. 
 
Baranyi Krisztina: Ez annyira tipikus, elmúlt 12 évre jellemző FIDESZ-es manipuláció. Látom, mosolyog is 
Képviselőtársam, mert tudja, miről beszélek. De én pontosan tudom, hogy a másik oldalon nem ülnek fel ilyen 
butaságoknak. 
 
Takács Krisztián: Nem tudom, hogy amit elmondok, azt jelenti-e, hogy felültem a manipulációnak. Remélem, hogy 

nem. Van egy rossz hírem. Ha felnézünk a táblára, olvashatjuk, hogy Alpolgármester Asszony neve is ott szerepel 

és az a megnevezése, hogy Alpolgármester Asszony. Ön egy politikus. Polgármester Asszony egy politikus. Ez az 

előterjesztés pedig az Ön égisze alatt fut. Tudja garantálni, hogy ezeket a projekteket egyikük sem fogja látni? 

Akkor lesz igaz, hogy ezeket politikus nem fogja látni. Amennyiben ezekkel Önök találkozni fognak, ad absurdum 

hivatali vezetőként befolyásuk lesz a megvalósulás felett, akkor igaza lesz Alpolgármester Asszonynak és politikusi 

költségvetés lesz. Csak nem a Képviselőké, hanem az Önöké. Tegyük tisztába a dolgokat! Egyetértünk azzal és 

fontosnak tartjuk, hogy valósuljon meg egy részvételi költségvetés Ferencvárosban. Ennek már bőven ideje van, 
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de ez az előterjesztés nem teljesen azt sugallja, hogy egy teljesen független és jól működő rendszert fog életbe 

léptetni. Sok költségvetést láttunk már, amik más metódus szerint működnek. Én még nem hallottam érveket 

amellett, hogy miért ne a szokásos pályázati lebontást kövesse ez a projekt. Miért úgy működjön, mint egy 

sprintverseny, ahol aki hamarabb beadja a pályázatát és összejön rá a kellő számú szavazat, az nyer és indul az 

ötlete megvalósítása. Lehet, hogy ha valaki egy komolyabb projektet rak össze, amit esetleg később nyújt be, és 

meg is kapja a szavazatokat, nagy a társadalmi támogatottsága, nem fog zöld utat kapni azért, mert mások 

beelőzték. Akár olyanok, akik hamarabb tájékoztatva voltak róla, hogy lesz ilyen lehetőség. Már nekem is elegem 

van az állandó vádaskodásokból, hogy a politikusok minden fölött uralkodni akarnak. Nem. Arról van szó, hogy a 

Chuck Norris hídhoz hasonló blamákat jó lenne elkerülni. A részvételi költségvetés tényleg arról szóljon, amiért 

kitalálták, azért, hogy a lakosságot be lehessen vonni. 

 
Takács Zoltán: Úgy gondolom, hogy minimális kontroll azért szükséges, mert utána mi leszünk azok, akiket 
megállítanak, hogy miért lóbáltunk 1,5 millió Ft-ért köldökszöszt a Markusovszky téren. Lassan ezt 1 éve kapom 
vissza. A helyi lakosokat nem érdekli, hogy ehhez nekünk semmi közünk nem volt, tőlünk kérdezik, hogy miért 
csináltunk ilyet. Jó, hogy Polgármester Asszony jó példaként hozta fel a fővárosi közösségi költségvetést, mert ott 
pontosan úgy működik, hogy van egy pályázati időszak, utána egy szavazati időszak, majd az adott kategóriákban 
a legnagyobb társadalmi támogatottságot elért projektek lesznek megvalósítva. El szeretném szomorítani 
Polgármester Asszony, mert valószínűleg nem olvasta végig kellő részletességgel a fővárosi közösségi 
költségvetés összes pályázatát, mert a negyedét különböző kerületek különböző képviselői adták be. Szóval ők 
alkották őket és nem egy, nem kettő meg lett valósítva. Egyébként ez oldaltól teljesen független, lehet FIDESZ-es 
és nem FIDESZ-es, ellenzéki és nem ellenzéki is. Sokan éltek ezzel a kiskapuval. Örülök, hogy Polgármester 
Asszony jó példának tartja ezt, és örülnék, ha egy Ctrl+C-Ctrl+V-vel le lenne másolva a ráfordítandó összeg 
kivételével. Szerintem a 10 millió Ft tökéletesen elegendő erre. 
 
Döme Zsuzsanna: Megint olyan kérdések merültek fel, amikről – ha pontosan elolvassák a döntési mechanizmust 
– kiderül, hogy egyértelműen nem állnak fenn. 1 éve is megkaptam már a Momentum képviselőitől, hogy az 
alpolgármester és bandája fog ezekről dönteni. Pontosan, hogy nem. Én politikusnak érzem magam, nem én fogok 
dönteni, hanem az emberek egy átlátható folyamatban. Mi, politikusok arról döntünk, hogy egyáltalán adunk-e 
lehetőséget a ferencvárosi embereknek arra, hogy közvetlen ötleteiket megvalósítsák. Az összes elhangzott dolgon 
túl vagyunk már szerintem. Azt gondolom, hogy ez egy jól kidolgozott rendszer. Csoportvezető Úrnak átadnám a 
szót az adatkezelési aggályok tisztázására. Kérem, nyugtassa meg a Képviselőket, hogy nincsenek veszélyben a 
regisztráltak adatai. 
 
Csendes Sándor: Felmerült a DotRoll Kft. neve. Ő nem külső adatkezelő, hanem a tárhelyszolgáltatónk. Tekintve, 
hogy a szavazás és a regisztráció a weboldalunkon keresztül történik, be kell vonnunk a folyamatba. Mezey Úr is 
elmondta, hogy a regisztráció lakcímkártya alapján történik, amelyet csak addig tárolunk, amíg validáljuk. Ahogy 
sikeres a regisztráció, az adatok törlődnek. Egyedül egy felhasználónév-jelszó páros marad egy titkosított 
adatbázisban, semmilyen más személyes adatot nem tárolunk. Gyakorlatilag csak a regisztráció érvényességéig 
rendelkezünk az adatokkal. 
 
dr. Mátyás Ferenc: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tegnapi ülésén is elmondtam, 
hogy azzal, hogy mindent online platformra terelünk, kizárjuk a lakosság azon részét, akik koruknál vagy anyagi 
helyzetüknél fogva nem rendelkeznek internet hozzáféréssel vagy nem tudják azt megfelelően használni. A 
szavazásra és ezáltal a vélemény elmondására – mert ebben az esetben a támogatás azt jelenti – nem lesz 
lehetőségük, nem jutnak szóhoz, azaz az előterjesztő nem kíváncsi az ő véleményükre. 10 millió Ft-ból 500.000 
Ft-os keretet költene az előterjesztő marketingre, ez elég nagy arány. Van tévénk, van újságunk, mindenkihez el 
lehet juttatni ezeket az információkat. Kommunikálunk Facebook oldalon, hiszen megtudtam, hogy még egy 
Képviselő sem érdemel e-mailes tájékoztatót egy elkészült dologról. Nemhogy szalagátvágásról, csak arról, hogy 
egyébként készen van valami. Nézegesse a Facebookot, majd ott értesül mindenről. Ezek a csatornák 
rendelkezésre állnak, ezért teljesen indokolatlan 500.000 Ft-ot elkölteni erre a célra. Alpolgármester Asszony azt 
mondta, hogy videót akarnak készíteni. A tévénk szokott videókat készíteni, azok is fent vannak a ferencvaros.hu 
honlapon. Az animált videó szintén működik, szerintem a tévé munkatársai ezt a feladatot is el tudnák látni. 
Maximum Alpolgármester Asszonyék megint beöltöznek majomnak, mint 2 évvel ezelőtt a pályázatnál. Biztosan 
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emlékszik rá, amikor hivatali munkaidőben hivatali alkalmazottak részvételével hivatali épületben forgattak egy 
pályázatra felhívó videót, ami aztán véletlenül – vagy nem – Kétfarkú Kutya Pártos logóval jelent meg. 
Kabinetvezető Úr elmondta, hogy az hiba volt és volt is belőle balhé, hogy ez így megvalósulhatott, mert nem volt 
teljesen szabályszerű eljárás. Ezek szerint lehet ilyen beöltözött videót is forgatni animációszerűen a Hivatal 
épületén belül és az tökéletes lesz a promózásra. 
 
Árva Péter (ÜGYREND): Az óvodai munkatervek véleményezését előbbre vettük, de már itt várakozik az összes 
óvodavezető. Kérem, hogy ennek a vitának a lezárása után az egyszer már előrehozott napirendet tárgyaljuk még 
korábban, ezután a napirend után.  
 
Reiner Roland: A napirend végénél visszatérünk erre. 
 
Torzsa Sándor: Mindig igyekszem a vitában konstruktívan és érvelően elmondani az álláspontomat. Nekem egy 
picit rosszul esik, hogy szerintem – és remélem, hogy a városvezetés is így gondolja - nem bántó stílusban mondom 
el a véleményemet, ennek ellenére úgy érzem, hogy durva válaszokat kapok Önöktől. Az ember igyekszik 
párbeszédet folytatni, és vannak durva hozzászólások, de én nem azok közé a Képviselők közé tartozom, aki 
Önökkel durván kommunikál. Mindig vannak fölösleges vitáink, szerintem ez is az. Nem akarok kellemetlenségeket 
felhozni, de mi tettünk egy javaslatot a számozott költségvetési sorokról. Akkor is kinyílt egy vita és az élet 
bebizonyította, hogy két vagy három olyan eset volt, amikor a bizottságok más döntést hoztak, mint ami a 
városvezetés elképzelése volt. Az én bizottságom két-három módosító javaslatát például az előterjesztő 
Alpolgármester Asszony befogadta, mert azt mondta, hogy igazunk van. Nem értem, hogy miért kell attól félni, ha 
beteszünk a rendszerbe egy féket és ellensúlyt. Teljesen mindegy, hogy Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak, vagy minek nevezzük. Ha vannak ilyen kontrollok, akkor a végén jobb lesz a minőség. Ha nincsenek 
betéve, akkor az okozhat problémákat. Én ilyen szemmel nézem ezt, nem szeretném más síkra terelni. 
Alpolgármester Asszony, azzal a helyzettel nehéz mit kezdeni, hogy az Mötv. szerint az önkormányzatokban 
politikusok ülnek és ők a döntéshozók. A közösségi költségvetésről is mi, politikusok fogunk dönteni. Nem tudjuk 
megoldani, hogy ne döntsünk bizonyos kérdésekről. Amikor a költségvetésbe betesszük ezt a sort, akkor is mi 
döntünk róla. Kicsit ez nehéz helyzet és ez már nem jó minőségű vita. Szerintem, amit mi mondunk, az arról szól, 
hogy hogyan tudnánk még jobban csinálni annak érdekében, hogy jobb legyen a kimenetele. Ezzel szemben azt 
érzem, hogy Önök kardoznak valami olyannal szemben, ami nincs. Én nem azt látom, amit Alpolgármester Asszony 
elmond. Feleslegesnek gondolom ezt a kardozást és már egy picit unom is. Úgy is el tudom fogadni, ha nem a 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt, hanem kap erről egy beszámolót. Tényleg nem akarok már erről 
vitázni, az említett módon is elfogadható, csak tényleg haladjunk előre. 
 
Döme Zsuzsanna: Azzal nekem sincs problémám, hogy a Képviselő-testületnek legyen rálátása, hogyan folynak 
ezek a projektek. Amennyiben a már lezajlott döntési folyamat után, az eredeti javaslatok alapján akar a Bizottság 
még döntést hozni, az valóban azt jelenti, hogy a részvételi költségvetésből politikusit csinálunk. Ha a Képviselő-
testület szeretne képben lenni és tájékoztatást kapni, akkor szerintem nincs az a logikai dolog, amivel nekem 
problémám lehetne. Mátyás képviselő úr személyeskedő vádjaira reagálva elmondom, hogy szakmai javaslatokat 
ebben a hozzászólásban sem hallottam. Sok az 500.000 Ft a marketingre, nem kell infografika, elég egy cikk, és 
a szemünkre vetette még, hogy nem jut el mindenkihez az információ és egy csomó embert ki akarunk zárni a 
lehetőségből. Nyilván nem erről van szó. Azt tennénk meg ebből a pénzből, hogy minél több emberhez eljusson a 
tájékoztatás off-line és on-line is, értsék, hogy mi a döntési mechanizmus. Egy több évvel ezelőtti videót is említett. 
Nem tudom mi abban a szabálytalan, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat által nyújtott lehetőségekről, forrásokról, 
nyílt pályázatokról tájékoztassa a saját oldalán vagy akár a pártjai fórumain a lakosságot, az embereket. Ne járjunk 
úgy, mint a XII. kerületben, ahol el voltak rejtve a kiírások és úgy jelentek meg, hogy arról bizony nem sokan tudtak. 
Nagyon vicces, mert én alpolgármesteri minőségemben próbálok itt ülni, Önök pedig mindig behozzák a pártomat, 
de akkor beszéljünk erről. A Kétfarkú Kutya Párt akkor a saját forrásából, a saját humánerő kapacitásával arról 
csinált egy promó videót, hogy létezik egy bizonyos pályázat Ferencvárosban. Ha egy Mester utcai lakó készít egy 
videót arról, hogy civilek és az emberek pályázzanak ezekre a forrásokra, akkor abban nincs kivetnivaló. Örültem 
volna, ha a Jobbik, a Momentum és a FIDESZ is promótálja a saját felületein azokat a lehetőségeket, amik nyitottak 
és minden ferencvárosi polgár számára elérhetőek. 
 
Takács Zoltán: Jó és nemes cél és én is maximálisan támogatom, hiszen az a részvételi költségvetés értelme, 
hogy a társadalom minél nagyobb része legyen bevonva. Szerintem erre dedikált marketing forrás nem szükséges. 



23 
 
 

Többek között van 120 millió Ft-os forrásunk, amit úgy hívnak, hogy médiacég. Benne van a szerződésében, hogy 
többek között ez is a feladata. Ez egy Alpolgármester Asszony szívéhez közel álló projekt, ami valamelyest illik is 
a portfóliójába. Van egy kabinetje, kap fizetést, van egy stábja, van az Önkormányzatnak rengeteg kompetens 
dolgozója. Úgy gondolom, hogy ezeket az erőforrásokat kell igénybe venni ahhoz, hogy le lehessen folytatni ezt a 
kampányt. Remélem, hogy ez így lehetséges, mert különben az én szememben a kerületi média létezésének 
értelmét kérdőjelezzük meg. Miért költünk el 120 millió Ft-ot évente, ha nem érjük el vele a lakosságot? A Facebook 
oldalakról még nem is beszéltem. Ezer és egy csatorna van, ahol el tudjuk érni a lakosságot. Arra kérem 
Alpolgármester Asszonyt, hogy tegyen meg mindent azért, hogy ezek a fórumok a legjobban működjenek és a 
legnagyobb részben el tudjuk érni az embereket. Nem baj, ha nem készül luxy-fancy animáció, de ha csak azt a 
színvonalat hozzuk, amit korábban a 9-es TV – mert ők elég jó videókat készítettek -, akkor minőségi és méltó 
tartalommal tudjuk népszerűsíteni ezt a nemes kezdeményezést. Mindamellett ismét hangsúlyozom, hogy 
szeretném, ha lenne pályázati és szavazati idő is és a legnagyobb társadalmi támogatottságot elérő pályázatok 
lennének megvalósítva. A részvételi költségvetés hasznosságának az az egyik alappillére, hogy azok a projektek 
valósulnak meg, amikre a köz a legnagyobb igényt tart. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Félreértett Alpolgármester Asszony. Nem azt mondtam, hogy ne legyen videó, hanem azt, 
hogy van egy tévénk, aki készít videókat és ezt is meg tudják csinálni. Vagy értse és tanuljon meg értelmezni, vagy 
ne akarja kiforgatni azt, amit mondok. Segítek elmagyarázni, hátha menni fog. Hivatali alkalmazottak hivatali 
időben, munkaidőben, amikor a munkavégzésükért fizetést kapnak a Hivatal épületében pártvideót forgatnak. Mert 
abban a videóban nem jelenik meg Ferencváros Önkormányzata, sem logója, csak a Kétfarkú Kutya Párt logója. 
Ez az a videó, aminek az egyik jelenetében Szűcs Balázs korábbi főépítész nyit be az irodába. Amúgy nagyon jók 
ezek a videók és jó, hogy Önök ilyeneket csinálnak, de munkaidő után. 
 
Baranyi Krisztina: Az 500.000 Ft-os marketing költségről: a ferencvárosi TV sem dolgozik ingyen. A médiacéggel 
kötött szerződésében szereplő feladatok ellátásában értelemszerűen nem szerepelhet a részvételi költségvetéssel 
kapcsolatos semmilyen videó, hiszen arról most lesz döntés. Ha erre nem szánunk pénzt, akkor a tévé esetleg a 
hírekben csinál róla egy bejátszást vagy készít egy interjút az Alpolgármester Asszonnyal, de marketing anyagot 
nem fog készíteni, hiszen erre nincs költségvetése. 
 
Reiner Roland: Több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. SZMSZ szerint már nem lenne lehetőség 
hozzászólásra. 
 
Takács Krisztián: Ez még csak a harmadik, az első bizottsági elnökként történt. Lehet, hogy a gép nem 
különbözteti meg ezeket. Arra még mindig nem kaptam választ, hogy miért van ez a projekt teljesen eltérő 
struktúrával megtervezve az általam látott, gyakorlatilag összes hasonló jellegű pályázattól? Erre szeretnék választ 
kapni. Nem arról van szó, hogy politikusi kontrollt gyakoroljunk a projekt felett, hanem azt a célt érje el, amiért 
létrehozták. A lakosok bevonása legyen a cél. Amellett a tény mellett Alpolgármester Asszony sem mehet el, hogy 
Ön, mint alpolgármester, mint a Hivatal egyik vezetője befolyást gyakorol a hivatali dolgozók felett. Innentől kezdve 
Önnek akarva-akaratlanul befolyása lehet arra, hogy melyik projektek kerülnek megvalósítási fázisba.  
 
Döme Zsuzsanna: Az elmúlt évben rengetegszer volt ezekről szó. Nincs két egyforma részvételi költségvetés, 
minden egyes kerület a saját verzióját, a saját igényei alapján, a saját helyzetére, törekvéseire formálja. Nem lehet 
olyan, mint egy másik, ez nem is normális. Nincs két egyforma részvételi költségvetés. Azt hangsúlyoznám, hogy 
minden egyes város meg tudta oldani politikusi kontroll nélkül, hihetetlen, ha éppen Ferencváros nem képes erre. 
Reiner Roland: Jött egy módosító javaslat a lebonyolításhoz, ami a névre vonatkozott. Eszerint a Közkéz IX. 
helyett Ferencvárosi Közösségi Költségvetés legyen az elnevezés. Az előterjesztő nem fogadja be, ezért erről 
külön fogunk szavazni. A másik szavazás arról szól, hogy vagy úgy fogadjuk el a határozati javaslatot, ahogyan az 
előterjesztő benyújtotta, kiegészítve azzal, hogy a költségvetési rendelet részvételi költségvetés elköltését 
bizottsághoz rendelő kitétele kikerüljön. Miután a program elindul, gyakorlatilag a Hivatalon keresztül lesz 
végrehajtva és nem kerül már vissza döntésre bizottsághoz, csak tájékoztatásra, ahogyan Torzsa Sándor javasolta. 
Vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatát fogadjuk el, ami az eredeti határozati javaslat kb. első 
felét tartalmazza, azaz egyetért a részvételi költségvetés elindításával. Ebben az esetben a bizottsági jóváhagyási 
kötelezettség megmarad. Az 500.000 Ft-os javaslatot formálisan nem hallottam, de ha valaki benyújtja, akkor arról 
is lehet szavazni.  
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Torzsa Sándor (ÜGYREND): Ennek értelmében akkor a határozati javaslat részévé válik, hogy a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatót kap? Jó. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Benyújtanám a szöveges módosító javaslatot arra, hogy hagyjuk el az előterjesztésből azt a 
mondatot, hogy „marketing célra a 10 millió Ft-ból maximum 500.000 Ft-ot fordítunk”. Külön költség ne legyen 
marketing célra. Kérek szépen segítséget a megfogalmazásban, hogy ne legyen erre plusz forrás. Menjen szépen 
a médiacégből. 
 
Reiner Roland: Az első szavazás a névről szól, tehát a Közkéz IX. helyett Ferencvárosi Közösségi Költségvetés 
legyen a részvételi költségvetés elnevezése. Kérem, szavazzunk. 
 
298/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a részvételi 
költségvetés elnevezése Közkéz IX. helyett Ferencvárosi Közösségi Költségvetés legyen. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (10 igen, 8 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott 
Deutsch László  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Reiner Roland  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: A másik módosító javaslat, hogy a marketing költségre vonatkozó rész kerüljön ki és mind a 10 
millió Ft-ot a projektek megvalósítására kell költeni. Kérem, szavazzunk. 
 
 
 
299/2022. (IX.8.) 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 az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3206. számú, „Részvételi költségvetés” megnevezésű költségvetési 
során biztosításra kerülő 10 millió Ft előirányzatot teljes egészében a projektek megvalósítására költi és marketing 
célra nem biztosít belőle 500.000 Ft-os keretet.” 

(7 igen, 1 nem, 10 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 



25 
 
 

Árva Péter  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Baranyi Krisztina  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Deutsch László  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Reiner Roland  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: A harmadik szavazás az előterjesztő eredeti határozati javaslata - kiegészítve azzal, amit az elején 
elmondott – helyett a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslata. Ez arról szól, hogy a projektek 
döntésre visszakerüljenek a Bizottság elé. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Szerintem úgy lenne logikus, ha először az én módosító javaslatomról szavazunk 
és utána a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatáról. Különben félő, hogy nem lesz elfogadva 
semmi. 
 
Reiner Roland: Az Ön módosító javaslatát befogadta az előterjesztő, arról nem kell külön szavazni. Most arról 
döntenénk, hogy megváltoztatjuk-e a határozati javaslatot és utána szavaznánk az egészről. Lényegében most 
arról szólna a határozat, hogy visszakerüljenek-e a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé döntésre a 
projektek, vagy csak tájékoztatást kapjon róla a Bizottság. Arról fogunk szavazni, hogy a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság javaslata kerüljön-e az eredeti határozati javaslat helyére. Ha igen, akkor az utána lévő 
szavazásnál – ami arról fog szólni, hogy elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot – fogjuk eldönteni, hogy 
visszakerüljön-e Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz a döntés. Ha a következő szavazásnál nem 
támogatjuk, hogy visszakerüljön, akkor csak beszámoló fog készülni, amit Torzsa képviselő úr javasolt. Ezzel a 
pakkal tudunk szavazni az egészről. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Ott voltam a bizottsági ülésen, ezért szeretném tisztázni a helyzetet. A Gazdasági 
és Közbeszerzési Bizottságnak az a javaslata, hogy annyi legyen a határozati javaslat, amennyit benyújtott. Amit 
Alpolgármester Asszony befogadott, azt felülírná a Bizottság javaslata, az kerülne a helyébe. Nincs több, nincs 
más, mert ha azt befogadta Alpolgármester Asszony és szavazunk a Bizottság módosító javaslatáról, akkor többet 
nem szavazunk és véget ér a szavazás. 
 
Reiner Roland: Nem. Amit Alpolgármester Asszony előterjesztőként beterjesztett, az arról szól, hogy a Gazdasági 
és Közbeszerzési Bizottsághoz beszámolóként visszakerül az anyag, de döntésre már nem. A Bizottság módosító 
javaslata pedig arról szól, hogy induljon el az előterjesztés szerint a közösségi költségvetés, de döntésre jöjjön 
vissza a Bizottság elé a jelenleg hatályos költségvetési rendelet szerint. Kérdezze meg az Elnök Urat, hogy hogyan 
értelmezi a Bizottság módosító javaslatát. 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Egyetértek Alpolgármester Úrral. Ha kell, ismét fel tudom olvasni a határozatunkat. „Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 209/2022. sz. 
előterjesztésben meghatározottak szerint egyetért a részvételi költségvetés elindításával.” Ez nem tartalmazza a 
ma elhangzott javaslatokat. Ez alapján lezajlik a pályáztatás és ahhoz, hogy meg lehessen valósítani a projekteket, 
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ahhoz, hogy a 3206-os sorról lehessen őket finanszírozni, vissza kell térnie az anyagnak a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság elé. 
 
Reiner Roland: Így van. 
 
Jancsó Andrea és Szilágyi Zsolt képviselők kimentek az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Akkor az van, amit én mondok, Alpolgármester Úr. Ha erről szavazunk, akkor hiába 
fogadta be Alpolgármester Asszony, hogy beszámoló készül, mert itt véget ér a szavazás. Ha elfogadjuk a 
Bizottság módosító javaslatát, akkor még egyszer már nem fogunk róla szavazni. Ha megkapja a többséget, akkor 
nincs tovább szavazás. 
 
Reiner Roland: Ha ezt elfogadjuk, akkor módosítjuk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. De ettől 
még az egészet is el kell fogadni. Tehát felteszem szavazásra, hogy módosítjuk a 209/2022. sz. előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által javasoltakra, ezzel továbbra is a 
Bizottság döntene a részvételi költségvetésen nyertes pályázatokról. Kérem, szavazzunk. 
 
300/2022. (IX.8.) 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 209/2022. 
sz. előterjesztésben meghatározottak szerint egyetért a részvételi költségvetés elindításával.” 

(4 igen, 2 nem, 9 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Hidasi Gyula  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Árva Péter  Tartózkodott  
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Jancsó Andrea  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
Reiner Roland: Ez azt jelenti, hogy szavazunk az eredeti határozati javaslatról, kiegészítve az Alpolgármester 
Asszony által elmondottakkal és Torzsa Sándor javaslatával, miszerint beszámolóként visszakerül a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság elé, valamint a névváltozással. Kérem, szavazzunk. 
 
301/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 209/2022. sz. előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyja a részvételi költségvetés megvalósítását 

és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3206. számú, „Részvételi 
költségvetés” megnevezésű költségvetési során biztosításra kerülő előirányzat terhére a megvalósításhoz 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) rendelet 24. § (2) bekezdése kerüljön törlésre. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri az Alpolgármester Asszonyt, hogy a részvételi költségvetésről szóló beszámolót terjessze a Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottság elé. 
Határidő: 2023. február 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
4./ a részvételi költségvetés elnevezése Közkéz IX. helyett Ferencvárosi Közösségi Költségvetés legyen. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol 
Jancsó Andrea  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
Reiner Roland: Most szavazunk Árva Péter ügyrendi javaslatáról, ami szerint következő napirendként az óvodák 
munkaterveinek véleményezését tárgyaljuk meg. Kérem, szavazzunk. 
 
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
 
 
 
 
302/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5. napirendi 
pontként a 179/2022. sz. – „A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
köznevelési intézmények (óvodák) 2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése” című - előterjesztést 
tárgyalja meg. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
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Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Jancsó Andrea  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
 
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 

(óvodák) 2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése  
179/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Köszöntöm az Intézményvezetőket! 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta az előterjesztést. 
 
dr. Mátyás Ferenc képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 179/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
303/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
2./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
3./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti tartalommal. 
4./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 4. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
5./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 5. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
6./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 6. számú melléklete 

szerinti tartalommal. 
7./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 7. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
8./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 8. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 
9./ tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 9. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 



29 
 
 

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Jancsó Andrea  Távol  
Dr. Mátyás Ferenc Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
Reiner Roland: Köszönjük, hogy itt voltak, jó munkát, sikeres tanévet kívánunk! 
 
 
6./ Tájékoztató a Budapest Park területén lévő Jégpálya használatáról 2021. december 3.- 2022. február 13. 

között 
206/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Tegnap bizottsági ülésen próbálkoztunk már a megtárgyalásával, de mivel nem volt jelen 
az előterjesztő, válaszokat nem kaptunk. Bár a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülése megint maratoni volt 
és igyekeztünk lefolytatni a szakmai vitákat, de úgy nagyon nehéz, ha az előterjesztő részéről nincs ott senki. 
Januárban kaptunk egy tájékoztatót a létesítéssel kapcsolatban és itt a létesítés szón van a hangsúly. Megígérték, 
hogy február vége után jön egy tájékoztató elszámolással együtt, hiszen a szerződésben is az szerepel, hogy 
pénzügyi, szakmai teljesítés igazolások szükségesek. Júniusban vagy májusban kérdeztem rá, akkor egy rövid 
szakmai beszámoló érkezett, aminek a dátuma április 12. volt. Tehát – bár kértük – jó két hónappal később kaptuk 
meg, mint vártuk. Ez nem volt teljes és kértem, hogy kerüljön napirendre is. Ehhez képest most előttünk van egy 
teljes beszámoló, amit már elsőre vártunk volna. A támogatási szerződésben a szabadtéri jégpálya létesítésének 
támogatása szerepel. Erre is szavazta meg a Képviselő-testület a 25+4 millió Ft-ot, amihez még jött 1,3 millió Ft 
értékben buszbérlés, 2 millió Ft-ért FMK rendezvények, volt korcsolyaoktatás és bérlésre is 1,1 millió Ft. Tehát 
több, mint 33 millió Ft-ba került nekünk ez az elméleti jégpálya létesítés. Az elszámolásból kiderült, hogy az 
üzemeltető Budapest Park az önkormányzati támogatást technikai ügyelet, fényfüzér dekoráció felszerelése, 
rendezvénytechnikai szolgáltatás szerződés szerint címeken használta fel. Az én értelmezésemben a létesítés és 
az üzemeltetés nem ugyanaz. Szerepel még itt jégfelújító gép karbantartó személyzettel is. A Budapest Parknak – 
ha jól emlékszem – területfoglalási díjat kell fizetnie a Főváros felé és ennek az elszámolásába is belekeveredett 
a kerület.  A Budapest Park helyett közel 3 millió Ft-ot mi fizettünk ki, miközben jégpálya létesítésre adott támogatást 
az Önkormányzat. Ezek nincsenek egymással teljesen összhangban. Gondolom, az illetékes tud majd ezekre 
válaszolni. 
 
Árva Péter: Szeretném elismételni, amit 1 évvel ezelőtt is mondtam ebben a vitában. A jégpálya drága és messze 
van. Az én körzetemben élő szülőknek olcsóbb átsétálni a Horváth Mihály térre. Igaz, az egy jóval kisebb jégpálya, 
a harmada ennek. Viszont nem kerületi lakosként is sokkal olcsóbb, mint az általunk támogatott hely. Felhívnám a 
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városvezetés figyelmét, hogy fenntartjuk a Lobogó utcai jégcsarnokot, ahol én még úszni tanultam, mert akkor 
tanuszoda volt. A KLIK nem finanszírozza, hogy az iskoláinkban tanuló gyerekeket oda szállítsák. Tavaly még 
busszal vitték őket. Nem tudom, ki próbált már 25 gyereket nagy táskákkal terelgetni, de az oktatók nem vállalják. 
Van egy csomó probléma. Ha az a célunk ezzel a forrással, hogy a nevelési intézményeinkbe járó gyerekeknek 
támogassuk a sportolási lehetőségét, akkor van sok egyéb dolog, ami hatékonyabb lehet. Például rá lehetne pirítani 
a KLIK-re, hogy csinálja és finanszírozza, vagy be kell szállni a működtetésébe. 
 
Gyurákovics Andrea: Igen, valóban itt van a kerületi fenntartású jégpálya, de van más lehetőségünk is, amin 
lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. Érdemes lenne elgondolkodni azon például, hogy a Budapest Park 
pénzügyi beszámolója alapján ez a Jégvilág fantázianevű projekt összességében veszteséget termelt és nem 
keveset. Tavaly 25+4 millió Ft-ot adtunk a létesítésre és nem arra, hogy egy jelentős részét üzemeltetésre vagy 
technikai személyzetre számolják el. Idén 20 millió Ft van erre beállítva. Nem tudom, hogy ez most mit fog fedezni, 
megint nem ismerjük a részleteket és nem tudjuk, hogy hogyan történnek a megállapodások. Valószínűleg megint 
meg fogjuk kapni, hogy mi politikusok vagyunk és ne szóljunk ebbe bele, csak szavazzuk meg a kért összeget. Jó 
lett volna, ha a 33 millió Ft-nál előre tudjuk, hogy adott esetben jelezni lehessen, hogy mi nem erre és arra adtunk 
pénzt, nem azért támogattuk az együttműködést, hogy dekorációs fényfüzérekre költsék. Ha FKM rendezvények 
vannak, miért kell külön technikai háttér dolgokra fizetnünk a Budapest Parknak?  
 
dr. Mátyás Ferenc képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: 2019-ben kiemelt célunk volt, hogy ha gyermek-ifjúsági vagy tömegsportról beszélünk, akkor 
ne fals szerződések alapján, a Fradinak fizetett 50 millió Ft-okkal tudja le az Önkormányzat és a Képviselő-testület 
ezt a feladatát. A tömegsport nem merülhet ki 1-1 napos látványrendezvényekben ebben a kerületben. Azt 
gondolom, hogy minél több gyerek, minél több fiatal nem versenyszerű sport céljából tud mozogni ingyenesen, a 
mi jóvoltunkból,annál jobban jár Ferencváros. Ezt az együttműködést azért alakítottuk ki a Budapest Parkkal és 
azért járultunk hozzá a létrehozásához is, mert úgy gondoltuk, hogy hosszú távon biztonságosabban meg tudjuk 
oldani a tömegsporthoz való hozzáférést, amit a tankerület és a kerületben működő létesítményeink műszaki 
állapota, mérete, stb. egyszerűen nem tesz lehetővé. Azt gondoltuk, hogy gyakorlatilag minden óvodásnak és 
iskolásnak, kb. 8.000 gyereknek több hónapon keresztül iskolaidőben, minden nap ingyenes tömegsportot 
biztosítunk. Ehhez hozzátesszük az oktatást, a programokat, a zenét, a díszítést, a jégtáncbemutatót. Itt van a 
sportreferens, itt van a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, ők is elmondhatják, hogy milyen szakosztályok 
mutatkoztak be. A délelőtti oktatásokon és a délutáni látogatásokon olyan lehetőségek voltak biztosítva, amiktől 
azt vártuk, hogy a ferencvárosi gyerekek, de a felnőttek is többet fognak mozogni télen. Ezt nem tudjuk a Lobogó 
utcában megoldani. Egyrészt azért, mert nem tudjuk, meddig fog működni, másrészt pedig sokszor fizettünk már 
a tankerület helyett. Uszodába, jégcsarnokba történő szállítást, annak ellenére, hogy ez a tankerület oktatási 
programjában szereplő feladata, amit neki kellene ellátnia. De minidig lerázza magáról, mert azt mondja, hogy az 
Önkormányzat úgyis kipótolja vagy kifizeti. Vannak egyébként iskolák, akik nem kérnek ebből a lehetőségből. 
Egyszerűen ezekben az iskolákban nem vállalják a tanárok, hogy BKV-val elviszik a gyerekeket. Ha Önök 
javasolják, kifizethetjük nekik a külön busz költségét, semmi probléma nincs ezzel. De ez a jégpálya és ennek az 
üzemeltetése másról szól. Ez egy hosszú távú együttműködés, ami – ahogyan látják is – a tulajdonosnak 
veszteséget okoz, de ők is azzal számolnak, hogy ez egy hosszú távú befektetés, ami mindkettőnknek hasznot fog 
hozni. Nem 10-15-30 gyerek korcsolyázása a Lobogó utcában, hanem egyre több és több – a múlt szezonban 
8.000 gyerek – résztvevő mozgása lesz a tömegsport. Mi tömegsportra szánjuk ezt a pénzt, ami a tavalyihoz képest 
10 millió Ft-tal le is csökkent. Nyilván mindent megtesz azért a Budapest Park is, hogy jobban hirdesse ezeket az 
eseményeket. Ez egy teljesen új kezdeményezés volt, korábban nem működött ott jégpálya. A közterület foglalási 
díjon is azért osztoztunk meg, mert korábban ebben az időszakban ők nem voltak nyitva, nem fizettek ilyen 
hozzájárulást. Minden költségnél látjuk, hogy mire költötték el. Ez egy hosszú távú befektetés és egy olyan 
program, amiről elmondhatjuk, hogy nem látvány-sportnapokat szervezünk, amivel letudjuk a tömegsportot illető 
feladatainkat. Ha a Budapest Parkkal Önök szeretnének tárgyalni, ha azt mondják, hogy nem jó az 50%-os 
kedvezmény a felnőtteknek, menjen több gyerek délelőttönként, stb., akkor tegyék, én szívesen átadom ezt a 
feladatot akár egy bizottságnak, akár Képviselőknek. Megállapodhatnak a részletekről, nekem ez nem hiányzik. 
Ha ez az elsődleges kifogásuk, akkor szívesen átadom. Mondják meg, hogy melyik bizottság végzi el ezt a feladatot 
és a pénzt a bizottság által kialakított feltételek mellett fogjuk elkölteni. Szerintem a beszámoló teljes körű, minden 
kérdésre választ ad. Nyilván, ha üzemeltetünk egy jégpályát, akkor a működésre költeni kell. Nem is értettem 
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Képviselő Asszony kérdését. Ha a további együttműködés részleteit szeretnék Önök kidolgozni, akkor szívesen 
átadom a feladatot. 
 
Takács Zoltán: Néhány dolgot pontosítanék. Sokszor hallottuk a monodrámát, hogy mekkora veszteség volt ez a 
Budapest Parknak. Hollywoodban 120 éve minden film veszteséges, de az iparág köszöni szépen, jól van. Van 
egy mondás, hogy adjanak egy nyereséges vállalkozást, én adok egy könyvelőt és veszteséget csinálok belőle. 
Emellett ez egy nagyon jó marketing volt a Budapest Parknak, még akkor is, ha veszteséget hozott. Szóba került 
a tömegsport és az ingyenesség. Délelőtti időszakban a kerületi óvodásoknak és iskolásoknak tény és való, hogy 
ingyenes volt a belépés. Tudomásom szerint viszont ugyanaz a gyerek 2 alkalommal tudott eljutni az egész tél 
során a jégpályára. Ha kiszámoljuk, hogy mennyi diák van és mekkora a kapacitás, akkor kijön az, hogy egy gyerek 
kétszer tudott bemenni 2,5 hónap alatt. Ezt én nem hívnám rendszeres tömegsport tevékenységnek. Délután ár-
érték arányban kifejezetten alacsony árat kellett fizetniük a kerületieknek, de az nem ingyenesség. Az ingyenes 
tömegsport szóösszetételt ebben a megvilágításban nem tartom őszintének. Én azt hiányoltam, hogy a döntés előtt 
nem volt kontextus. Egy indikatív árajánlatot be lehetett volna kérni a Városligeti Műjégpályáról is, mennyiért 
adnának 20.000 db diákjegyet a Ferencvárosi Önkormányzatnak? Lehet, hogy adtak volna 60% kedvezményt, 
mert ők is szeretik a pénzt. Ezzel párba állítva lehet, hogy a fejenkénti két alkalom buszoztatással együtt is meglett 
volna fele ekkora összegből. Úgy teszünk, mintha egy ilyen jégpályát ezen a Földön nem is lehetne építeni, csak 
a Budapest Parkban. Én délután látogattam ki többször, a rendezvények tényleg minőségiek és színvonalasak 
voltak, ezt egy pillanatig sem lehet vitatni. Minőségi szolgáltatás volt, arányos árazással. Aki délután ment, az látta, 
hogy ezért kőkeményen fizetni kell. A büfében teljesen piaci árakkal lehetett találkozni. Nekem ez a problémám, 
hogy prémium minőségi szolgáltatást – amit nagyon kis mértékben tudott kedvezményes áron igénybe venni a 
lakosság - valódi tömegsport tevékenységként próbálunk eladni. Nem, a valódi tömegsport az, hogy ha kimegyünk 
a Ferenc térre, akkor azt látjuk, hogy több száz ember fut minden nap ingyen. Ha valaki minden nap le akar menni, 
akkor is ingyen van. Tudom, hogy egy jégpályát üzemeltetni drágább dolog és ezért kell bele többet invesztálni, de 
ne próbáljuk úgy eladni, mint tömegsportot. Ez egy szórakoztatóipari termék volt, annak viszont nagyon 
színvonalas. 
 
Gyurákovics Andrea: Baranyi Krisztina azt mondta, hogy a létrehozásához is hozzájárultunk. Nem. A támogatási 
szerződés jégpálya létesítésének támogatásáról szólt, nem üzemeltetésről. Valahonnan ismerős az a mondás – 
és nem akarok Pataki Mártonra nézni -, hogy a szerződéseket valahogy nem mindig sikerül betartani. Mi a 
támogatási összeget létesítésre adtuk. Azt mondani, hogy az üzemeltetésbe is beszálltunk ezzel a pénzzel, az én 
szememben nem a támogatás szerinti felhasználást jelenti. Nem igaz, hogy eddig nem volt ingyenes pálya. A 
kerületben több helyszínen volt olyan jégpálya, amit a kerületi gyerekek ingyen használhattak. Sőt, a kerületi 
lakosoknak is díjtalan volt. Például a Bálna előtt, ott én is többször voltam. A Bakáts téri szintén, a MÜPA előtt 
szintén. Nem kell a demagógia. Szakmailag próbálunk rákérdezni dolgokra, de teljesen más irányba viszi el a vitát 
amikor azt mondja, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy nem tartottuk be a szerződésben foglaltakat és a másik 
fél úgy döntött a felhasználásról, hogy mi azt utólag jóváhagytuk, miközben nem arra kapta a támogatási összeget. 
Szakmai, jogi dolgokról van szó. Somlai János volt annak idején ennek a projektnek a promótere felénk. Többször 
is kérdeztük, hogy van-e valamilyen statisztika arról, hogy hány kerületi lakos vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ő 
nem tudott erről semmilyen adatot mondani. Baranyi Krisztina felajánlotta, hogy átadja a tárgyalást másnak. Ezek 
szerint Ön tárgyalt, legalább már ezt is tudjuk. Pontosan ez az, ami jó irány lenne. Elmondta, hogy a Lobogó utcai 
létesítményről sem tudjuk, meddig lehet üzemeltetni. Hivatkoznék a szakirodákra és a sportreferensünkre. Van 
Humánszolgáltatási Iroda, van FIÜK, ők együtt kidolgozhatnának egy tervet, hogy milyen alternatív megoldásokban 
lehetne gondolkodni annak érdekében, hogy tényleg ne kelljen messzire menni a gyerekkel tömegsportolni. 
Szerintem semmi akadálya nem lenne, hogy a kerületben több helyszínen legyen erre lehetőség. Amint az előbb 
is elmondtam, a szerződés alapján nem teljes mértékben arra került felhasználásra a támogatási pénz, mint amire 
mi megszavaztuk és ami elő lett adva a bizottsági és képviselő-testületi üléseken. Ez elgondolkodtató a jövőre 
nézve. Lehet, hogy érdemesebb lenne az irodákra bízni a tömegsport tervének kidolgozását. 
 
Deutsch László: Csodálkozva hallgattam Baranyi Krisztina felvetését, hogy adjuk oda egy bizottságnak a 
tárgyalást. Ha jól értettem, a tankerület dolgait próbáljuk finanszírozni. Eszébe sem jutott, hogy ezt lemondjuk? 
Vigye el a balhét a tankerület. Ön úgyis imádja a balhét. Amibe Ön belenyúl, ott kő kövön nem marad. 
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Baranyi Krisztina: A gyerekeknek nem kell sehova menniük, nem kell messzire menniük, mert viszik őket az 
intézményekből. Létesítés: főnév, valamely új dolognak az elindítása, megalapítás, létrehozás a Magyar Értelmező 
Kéziszótár szerint. 
 
Takács Krisztián: Úgy látszik, hogy egy rögtönzött nyelvtan órába csöppentünk. Olyan problémára szeretnék 
rávilágítani, ami már a részvételi költségvetésnél is látszott. Nincs kommunikáció a városvezetés felől a folyó 
projektekről a Képviselők felé. Kicsit megint azzal szembesülünk, hogy a háttérben vannak munkafolyamatok, volt 
valami, amiről utólag szereztünk tudomást és akkor itt helyben döntsük el, hogy az jó vagy nem. Polgármester 
Asszony említette, hogy például a sporttal is foglalkozó bizottság tárgyalja le ezt a Budapest Parkkal. Ez miért nem 
merült fel már tavaly? Miért nem hívták el az elnököt a tárgyalásokra? Ha ott lett volna, beszámolhatott volna róluk 
a bizottsági ülésen. Jó lenne, ha előre tudnánk gondolkodni és nem utólag szembesülnénk dolgokkal. 
 
Torzsa Sándor: Kicsit off-topic, de valahol el kell, hogy hangozzon. A Facebookon és itt a Képviselő-testültben is 
folyt róla a vita. Szerintem teljes mértékben elfogadhatatlan az az álláspont, hogy van olyan iskola, amelyik azt 
mondja, hogy nem hajlandó elvinni a gyerekeket a Lobogó utcai jégpályára, mert nincs rá kapacitása. Ez a kerület 
saját pénzből működtet egy olyan buszjáratot, ami ettől az iskolától 3 megállónyira van és közvetlenül kiviszi őket 
a Toronyház utcai iskolához. Ennél többet nem tud tenni a kerület annak érdekében, hogy kiszolgálja a tankerület 
igényeit. Nem tudom, hogy mit kellene még ahhoz tennünk, hogy biztosítva legyen a jégpálya megközelítése. Saját 
buszjáratot működtetünk, ami az iskolától 3 utcasarokra áll meg és a jégpályától fél utcasarokra van. Mindennek 
van határa, és ezt muszáj volt elmondanom. 
 
Árva Péter: Megnézném Torzsa képviselőtársamat, amint az óránként 1 alkalommal közlekedő buszra felterel 25-
30 7-8 éves kisgyereket óriási hátizsákokkal és korcsolyacuccal. Ezt a jelenetet szeretném megnézni egyszer. 
Polgármester Asszony azt mondta, hogy szívesen átadja a feladatot. Ezt én örömmel veszem, de nagyobb 
örömmel vettem volna, ha 2 évvel ezelőtt von be a tárgyalásba engem, vagy bármelyikünket. Egyetértek Takács 
Zoltánnal abban, hogy az a dolog, amit legyártottunk a Budapest Parkban, az egy szórakoztatóipari termék, nem 
pedig tömegsport. Ezzel nézzünk szembe. Ez a dolog nem ért célt. Tömegsportra más lehetőségek is vannak. Ott 
van a Lobogó utca, ott van a Fehér Holló utcai FTC csarnok. Folytatott egyáltalán tárgyalásokat az Önkormányzat 
a Fradival arról, hogy például az utóbbi helyszínt használjuk? Megvizsgáltuk, hogy ugyanezt a funkciót a Lobogó 
utcai pálya el tudná-e látni? Le van gyártva egy helyzet és 2 éve nem tudunk előre jutni. Tömegsport címkével 
illetünk egy szórakoztatóipari terméket, elbeszélünk egymás mellett, az üléseken pedig alkalmanként nyitunk ilyen 
vitákat ahelyett, hogy 2 évvel ezelőtt leültünk volna és átbeszéltük volna a koncepciót. 
 
Baranyi Krisztina: Ha az nem valódi tömegsport, hogy gyerekek ezrei – óvodások és kisiskolások – ingyen 
korcsolyáznak és oktatást is kapnak, akkor mi az? Ez a szórakoztatóipari termék? Igen, megvizsgáltuk, Képviselő 
Úr. Ennyi gyereket nem tudunk sem a Lobogó utcában, amit egyébként a tankerület is használ, sem a Fradi 
csarnokban, amit pedig üzleti alapon üzemeltetnek, korcsolyáztatni. Ha a gyerekek ingyenes, tömeges 
korcsolyáztatása és korcsolya oktatása szórakoztatóipari termék, akkor valóban elbeszélünk egymás mellett. 
 
Reiner Roland: Jelzem, hogy ez egy beszámoló az előző évi működésről. A következő szezonról a költségvetésnél 
fogunk tárgyalni és várhatóan befogadásra kerül az a javaslat – elspoilerezem – ami szerint az Egészségügyi, 
Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság döntsön 1 hónap múlva a felhasználásról. Ezeket a vitákat majd ott lehet 
folytatni. 
 
Takács Zoltán: Előbb Polgármester Asszony nem hallotta, de egy diák egy tél alatt ingyenesen két alkalommal 
tudott elmenni a jégpályára. Általános iskolában ferencvárosi diákként az Önkormányzat jóvoltából minden télen 
3-4 hónapon keresztül hetente 1 alkalommal 2 órát a Városligeti Műjégpályán töltöttünk. Az tömegsport volt. Az, 
hogy egy télen két alkalommal 45 perc erejéig megmutatjuk a jégpályát, nem az. Az ügyesebbje lehet, hogy a 
második 45 perc végére már tud szórakozni is. De a legtöbb gyereknek tanulni kell ezt a sportágat, ezért a 
legnagyobb jóindulattal is csak egy bemutató volt nekik, hogy ilyen a korcsolyázás ha elmennek pénzért a pályára. 
 
Mezey István: A Városligeti Műjégpályán 2019-ig az iskolás gyerekek 10 alkalmas bérletet kaptak 3.000 Ft-ért. 
Megtehette az iskola vagy az önkormányzat, hogy finanszírozza, de érezzük, hogy ez nem egy rossz ajánlat 
professzionális oktatóval. 2019 után megszűnt ez a lehetőség, de ha megnézem a honlapját, 3-5 éves gyerekeknek 
35 perces oktatás díja 800 Ft. Ezt én most sem érzem döbbenetesnek. Valójában ez lenne a tömegsport. 



33 
 
 

Polgármester Asszonytól csak annyit tudtunk meg, hogy mi valamiféle burkolt támogatást akarunk adni a Fradinak, 
és ez milyen gonosz dolog. A KLIK-től akarunk átvenni feladatokat, ő is milyen gonosz. Sokkal előemutatóbbnak 
tartanám, ha a környezetünkben lévő ilyen típusú szervezetek, mint a Fradi is és a KLIK is, partnerként lennének 
kezelve. Nem mindig azt kellene keresni, hogy hogyan tudunk velük kiszúrni, hanem az együttműködést keresnénk. 
Látszik, hogy számos olyan lehetőség van, ami valódi sportolásra adna alkalmat. Mindenki tömegsportra szeretné 
szánni ezt a pénzt, bármelyik Képviselőt is hallgatom, csak sokkal ésszerűbb felhasználás mellett. Ön nagyon 
kardoskodik egyféle felhasználás mellett, de a tömegsportnak szerencsére számtalan formája van. Azt gondolom, 
hogy a műjégpályán a 800 Ft-os alkalmankénti díj sem annyira drága és akár egy utaztatás is beleférhet ha az 
Önkormányzat ezt jónak látja. Ha ez minőségi oktatás, akkor a szülőket is bevonhatjuk a finanszírozásba, ha a mi 
forrásunk nem elég erre. Számos irány lehet, de csak akkor, ha az intézményeket partnerként kezeljük, mert akkor 
sokkal előrébb jutnánk. Ne csak egy dologról próbáljuk bebizonyítani, hogy az a tömegsport, minden más lehetőség 
pedig egy gonosz, nem tudom milyen csoport támogatása lenne. Jó lenne, ha ebben lenne egy szemléletváltás, 
Polgármester Asszony. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az elképzelés jó, hogy a gyerekek ingyen sportolási lehetőséghez jussanak. A szezonbeli két 
alkalom kevés, azon mindenképpen dolgozni kellene, hogy ez magasabb szám legyen. A fogalmakban érzek 
kavarodást és ha már itt tartunk, én is megnéztem a Magyar Értelmező Kéziszótárt, hogy mi fut tömegsport címszó 
alatt. „Főnév, nagy tömegektől űzött, vagy nagy tömegek körében népszerű sportág. A labdarúgás nálunk a 
legnagyobb tömegsport, a vívás nem nevezhető tömegsportnak”. Ha keresünk jó tömegsportot, akkor ott az atlétika 
és a futás, de tudom, hazabeszélek. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A napirendi pont vitáját lezárom. 
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.  
 
Reiner Roland: 12:30 óra van, ebédszünetet rendelek el 1 órás időkeretben. 13:30 órakor folytatjuk az ülést. 
 
SZÜNET 
  
 
7./ A FEV IX. Zrt. 2022. évi I. féléves jelentése  

180/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató 

 
Gyurákovics Andrea: Tegnap a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén elkezdtük tárgyalni, de már nagyon 
késő volt és nem értünk a végére. Vezérigazgató Urat is próbáltuk kímélni, hogy ma frissen tudjon válaszolni a 
kérdéseinkre. A belső jelentéssel májusban már elénk került és az augusztusi ülésen ismét megkérdeztük, hogy 
mi a helyzet az informatikai rendszerrel és a dolgozók betanításával. Erre Vezérigazgató Úr korrektül elmondta, 
hogy szeptember 5-tel – röpke 4-5 hónap alatt – sikerült kiküszöbölni ezt a problémát. A tavalyi jelentésről már nem 
is beszélek. A parkolási bevételek le vannak vezetve 2019-2020-2021-2022 években. Ezeket a korábbi években is 
megkaptuk és az a kérdésem, hogy bennük az összegek változhatnak, változtatnak rajta visszamenőlegesen? 
Beszéltünk a bankbetét összegéről is, ami 641 millió Ft. Vezérigazgató Úr tájékoztatása szerint telekeladásból 
származik bevétel, de megnéztem és 2 év alatt 206 millió Ft-tal növekedett ez a pénz a kimutatások szerint. 
Korábban beszéltünk róla, hogy határozott időre Önök alkalmaztak egy tanácsadót – ha jól tudom a titulusát. Mettől 
meddig szól ez a határozott idő? Milyen bérezéssel látja el a feladatát a FEV IX. Zrt-nél? Kinek és milyen tanácsokat 
ad? 
 
Mezey István: Az anyag tartalmazza, hogy a Főváros döntése értelmében a parkolási zónáknál változtak a 
díjtételek és az idősáv is kitolódott reggel 8:00 órától este 22:00 óráig. Nagyon szűkszavúan, egyetlen mondatban 
elintézi Vezérigazgató Úr, az átállásra a felkészülés folyamatban van. Tudhatunk erről többet? Van kellő számú 
parkolóőr, hogyan oldják meg ezt a valószínűleg két műszakos munkát? 
 
Pataki Márton: Ebéd után nem annyira frissen, de köszönöm a szándékot. A parkolási bevételek visszamenőleges 
korrekciója a táblázatokban: őszintén szólva, nem tudom. A kérdésből azt feltételezem, hogy észrevettek valamit 
a FIDESZ Frakciónál. Elvben legfeljebb az előző évre vonatkozóan lehetnének változások, de mivel első félév, 
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nem nagyon kellene lennie. Ha konkrét észrevétel van, akkor meg tudom róla kérdezni a kollégáimat, akik 
összeállítják ezeket a táblázatokat. A tényleges kérdést tehát várom ezzel kapcsolatban. A bankbetét állományon 
azt kell érteni, hogy az Igazgatóságnak 3 havonta kell készítenie egy jelentést a Felügyelő Bizottság felé. Ez mindig 
egy egyharmadnyi évvel bővülő időszakot tartalmaz, jelenleg ez a január 1-től június 30-ig terjedő időszak 
tájékoztatója. A mérleg az időszak utolsó napjára vonatkozik, azaz, hogy aznap mennyi volt a bankszámla 
állománya vagy a lekötött betét. Azt a túlkompenzációt, ami a mostani rendeletmódosításnál kerül majd az 
Önkormányzatnál bekönyvelésre, akkor még nem utaltuk el. Ez a pénz megmaradt 2021-ből és benne is van az 
anyagban, hogy később, talán augusztusban utaltuk el. Ez valójában olyan pénz, aminek már volt helye az 
Önkormányzatnál, de a jelentés zárásakor még a cég számláján volt. Ha tovább számolunk, akkor nyilván kell 
lennie egy likviditási állománynak, mert nem naponta fizet az Önkormányzat. Emellett pedig van a Ráday-Lónyay 
telek 2016-os eladásából származó pénzmaradvány, ami a cégnél van lekötött betét formájában. Azzal a 
problémakörrel kapcsolatban, amit Képviselő Asszony feszegetett: kicsit ez is álságos, mert az igazgatósági tagjuk 
elkérte ezt a szerződést és valamennyi tagnak el is küldtük, tehát Ön is tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi 
áll benne, mikortól meddig él, mekkora összegű fizetés van benne. Ha ez a kívánság, akkor persze el tudom 
mondani, 3 hónapos szerződés, ami jövő hónap elején jár le. A megállapított fizetés havonta bruttó 850.000 Ft. A 
feladata a Vagyonkezelési Igazgatóságnál felmerült jogi és belső kontroll problémák kezelése, ennek része volt az 
az új belső szabályzat, amit a bizottsági ülésen is említettem. Jelenleg a belső kontroll folyamatok áttekintése zajlik, 
és megint mondok egy példát a bizottsági ülésről. Volt az az ingatlan, ahol tévesen kerültek kiállításra a számlák 
sok éven keresztül. Ha a belső kontroll rendszer megfelelően lett volna kiépítve, akkor valakinek már kontrollálnia 
kellett volna, hogy jól viszik-e be a rendszerekbe a számlázandó összeget. Úgy gondoltam, hogy az ilyen jellegű 
kérdéseken kell még dolgozni, ezeknek a végrehajtása zajlik a kollega részéről. Ez egy első féléves jelentés, az 
átállás pedig most következett be. A munkatársakat tényleg a legnagyobb elismerés illeti ezzel kapcsolatban, mert 
amikor pénteken 20:00 órakor véget ér a parkolási üzemidő és hétfő reggel 8:00 órára 200 db automatát át kell 
állítani, újra kell matricázni, új táblákat kell felszerelni, az - a Miniszterelnök Úr úgy mondaná, hogy – komoly katonai 
művelet. Alaposan elő kellett készíteni és fegyelmezetten végrehajtani. A kollegák végigdolgozták a hétvégét, hogy 
az átállás probléma nélkül sikerüljön. Tényleg büszke vagyok rájuk és ezen a fórumon is köszönöm a munkájukat. 
A hosszabb üzemidő valóban azt jelenti, hogy a parkolás ellenőrzését tágabb időkeretben kell végezni. Azt 
gondoljuk, hogy a már meglévő, parkolóőrök számával kapcsolatos problémát nyilván növelte. Ez azt jelenti, hogy 
ugyanannyi embert egy hosszabb időszakra kell szétosztani, ami persze átmenetileg csökkenti az ellenőrzés 
intenzitását. A pótdíjazások számán egyelőre nem látjuk, hogy ez problémát okozna. Az elmúlt 2 napból az látható, 
hogy a pótdíjak száma is emelkedett. Összességében is az a statisztika, hogy a folyamatosan jelzett 
létszámgondok ellenére a pótdíjazás magasabb, mint a korábbi, FER-PARK-os időszakban. Azt gondolom, hogy 
aki nem lakossági engedéllyel autózik a kerületben és elfelejt parkolójegyet venni, az személyesen is 
tapasztalhatja, hogy szoros az ellenőrzés. Senkinek nem ajánlanám, hogy Ferencváros területén fizetés nélkül 
parkoljon különösen most, hogy a parkolódíjak emelkedésével a pótdíjak összege is növekedett. Egy A zónás pótdíj 
már 9.600 Ft, szerintem nem érdemes megkockáztatni. Azért működik jól egyébként az ellenőrzés, mert a 
fejlesztéssel, az automatizációval és azzal, hogy nálunk a Fővárosban egyedüliként automatikus a 
rendszámleolvasás, sokkal hatékonyabb lett a rendszer. Nem az ellenőr pötyögi be a készülékbe a rendszámot, 
hanem egy mesterséges intelligenciával támogatott rendszámfelismerő rendszerrel egészült ki a szoftver és csak 
rá kell fordítania az eszközt a gépjárműre, így felismeri a rendszámot és le tudja kérdezni a különböző 
adatbázisokban. Rögtön jelöli, hogy mobilfizetéssel vagy engedéllyel parkol, nincs szükség a kézi bepötyögésre. 
Emiatt gyorsabban tudnak haladni és megállás nélkül, séta közben elég nagy területet tudnak lefedni. 
Gyurákovics Andrea: Igen, Vezérigazgató Úr jól sejtette, találtam valamit, mégpedig a 2020. évben a teljes terület 
Főváros nélkül érmebevételeknél. A 176/2020. sz. előterjesztést az október 8-i ülésre készült beszámolóval 
hasonlítottam össze a most előttünk lévő összegeket. Mindig azt kérte Vezérigazgató Úr – én pedig tartom magam 
hozzá -, hogy egész éveket nézzünk, illetve olyan hónapokat, ahol végig lehetett parkolni. Én ezt megtettem és így 
néztem össze a két táblázatot, de eltérés van az összegekben, minden hónapban kb. 100.000 Ft. A bankbetéttel 
kapcsolatban nem hallottam, hogy mit kíván kezdeni a FEV IX. Zrt. ezzel az állománnyal? Tegnap hallottuk, hogy 
most Önök mennyivel jobb feltételekkel tudják lekötni, mint az Önkormányzat. Ebben a helyzetben, amikor azon 
kell gondolkodnunk, hogy a megnövekedett rezsiszámlák miatt hogyan tartalékoljunk és az intézményeinknek egy 
kicsit félre tudjunk tenni a költségvetésből, megköszönjük, ha van valamilyen támogató ötlete. Megnéztem a 
bevételeknél 2019 és 2021-2022 hasonló időszakait, az I-VI. hónapot. Közben volt pandémiás időszak is, amit nem 
lehetett összehasonlítani. 2022. I-VI. havi bevételre a táblázat alapján 482,5 millió Ft-ot számoltam, 2019-re pedig 
512 millió Ft-ot. Gőz Gabriellát nem véletlenül kérdeztem, hiszen furcsa, hogy 3 hónapra van megbízási 
szerződése, arra a nyári időszakra, amikor közigazgatási szünet és szabadságolások is voltak. Október 5. után 
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kívánja őt valamilyen formában tovább foglalkoztatni a cég? Jó lenne nekünk is tudni, hiszen valamikor egy cég 
vezetésére jelentkezett nálunk, majd utána került a FEV IX. Zrt-hez. 
 
Torzsa Sándor: Sok mindenről beszéltünk a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén, de van még 2-3- 
dolog, amiről kellene. Kezdem a kellemetlennel. A mi frakciónk a másik frakcióval közösen év elején beadott egy 
módosító javaslatot a költségvetéshez, amiben hangsúlyos elem volt a rendelőink felújítása. Sok olyan van 
közöttük, ahol el tudunk indulni a kisebb-nagyobb javításokkal. Dicséretes, hogy a Börzsöny u. 18. sz. alatti épület 
csőcseréje megtörtént, de mi nem erre tettünk javaslatot és nem is ez volt vele a legnagyobb probléma. Célszerű 
lett volna, ha a közbeszerzés kiírása előtt történik egy egyeztetés az illetékes Humánszolgáltatási Irodával, mert 
ők pontosan el tudták volna mondani, hogy mire kellett volna elkölteni ezt a 20 millió Ft-ot. Biztos, hogy ez is 
szükséges volt, de ami miatt mi javasoltuk, azt nem csinálták meg. Így 2023-ban kénytelenek leszünk újra beállítani 
ezt a pénzt. Jó hír, hogy van pénze a cégnek. A FIDESZ-es Frakcióvezető Társammal ellentétben én ezt nem 
hibának látom, hanem ez a bizonyíték arra, hogy a FEV IX. Zrt-nél felelős gazdálkodás folyik és van eredménye 
annak a tevékenységnek, amit Vezérigazgató Úr végez. Viszont abban nekünk van feladatunk, hogy mint 
tulajdonos, segítsünk neki abban, hogy ha már ilyen szépen gazdálkodik, mire hasznosítsa ezt a forrást. Az üzleti 
tervében is benne van és kérte is, hogy tegyünk javaslatot, mi pedig kértük a napközis tábor terveit. Így óvatosan 
kérdezem, hogy hol tart az ezzel kapcsolatos előterjesztés? Pontosan tudják, hogy én nagyon lelkes támogatója 
voltam ennek a tábornak amikor Önök szorgalmazták, mert tényleg tarthatatlan, hogy Ferencvárosnak 20 éve nincs 
napközis tábora. Vezérigazgató Úr meg tudja esetleg mondani, hogy mikorra tud bejönni ez az előterjesztés? Jó 
lenne, ha még ebben a ciklusban befejeződne ez a beruházás. Számomra kesze-kusza ez a bírósági peres 
történet, igazság szerint több is. Elmondaná, hogy pontosan mikről is van szó? Megnyertük, elbuktuk, majd megint 
megnyertük, szóval tisztázzuk ezt. 
 
Pataki Márton: A Börzsöny utcával kapcsolatban talán Alpolgármester Úr tud nekem segíteni. Úgy tudom, hogy 
van egy levél, amit a rendelő orvosai írtak és a fűtés korszerűsítését kérik. Ha kapok segítséget, akkor lesz 
részletesebb válasz is, de egyelőre erről ennyit tudok mondani. A napközis táborról elküldtem egy koncepciót a 
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökének, mert az volt az álláspont, hogy ez a Bizottság 
fog segítséget nyújtani nekünk. Javaslom, hogy az a koncepció kerüljön napirendre, a Bizottság vitassa meg akár 
októberben. Az Arató perről, amire Frakcióvezető Úr utal, a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy egy 2019-ben 
kötött és akkor fel is mondott, követeléskezelésre vonatkozó szerződésből fakad. Rögtön a szerződés 
teljesítésének megkezdését követően már az a vita alakult ki a cég és az ügyvéd között, hogy fizetési 
felszólításonként, vagy pótdíjazásonként jár-e neki a juttatás. Az a különbség a kettő között, hogy ha 1 héten egy 
járművet többször is megbírságolnak, akkor a szoftver automatikusan egybe csomagolja őket és egy felszólító 
levelet kap az érintett. Ez egyébként bárhol máshol is így működik Budapesten. Az egy felszólító levélre lehet 
ezután fizetési meghagyást indítani és onnantól kezdve az egy egységbe foglalt követelés. Az ügyvédnek az volt 
az értelmezése, hogy neki minden egyes parkolási esemény után külön jár a szerződés szerinti díjazás. Ezt a cég 
2019-ben soha nem ismerte el, én – követve az elődöket – szintén nem fogadtam ezt el. Az ügyvéd úr ezért pert 
indított ellenünk, amit első és másodfokon meg is nyertünk, azaz a bíróság a mi értelmezésünknek adott igazat. 
Ezt követően kért egy kúriai felülvizsgálatot, a Kúria pedig az ő javára döntött, a részletkérdéseket pedig 
visszautalta az elsőfokú bíróság hatáskörébe. Ő a mi álláspontunkkal ellentétes döntést hozott, tehát azt a 
bizonyítást, ami elvárható lenne, nem követelte meg a felperestől. Ezzel összefüggésben mi fellebbeztünk és 
ugyanaz az eljárás továbbment másodfokra. A 100.000 Ft-os eltérésekre nem tudom a választ, meg fogom 
kérdezni a kollegáktól. A számszaki összesítés úgy gondolom, hogy helyes, de a 15. oldalon a táblázat alatt mi is 
elvégeztük ezt az összeadást segítségképpen. Valóban a 2019-es adat 94,16%-a. Ez egyébként magasabb annál, 
ami a várakozásunk volt, hiszen év elején 90%-ot gondoltunk reálisnak az előző évek tapasztalatai alapján. Ahhoz 
képest ez javult. A díjemeléseket követően nehéz lesz ilyen összehasonlító táblázatokat készíteni, hiszen nem 
csak a díjak változtak, hanem az üzemidő és a zónahatárok is. A FEV IX. Zrt. hatályos alapszabálya szerint a 
munkaszervezet fenntartása, irányítása, ezen belül a munkáltatói jogok gyakorlása a vezérigazgatónál van. Ha 
egyébként olyan szándéka van a Képviselő-testületnek, hogy mikromenedzselje a személyzeti politikát, akkor meg 
tudja tenni. Módosítani kell az alapszabályt és így magához tudja venni a személyzeti döntéseket. Amíg ez nem 
történik meg, addig kénytelen vagyok én ellátni ezt a feladatot a cég szükségletei szerint. Amúgy minden 
tájékoztatást szívesen megadok a megfelelő fórumokon – akár az igazgatósági, akár a felügyelő bizottsági vagy 
egy zárt képviselő-testületi ülésen - arról, hogy mit teszek és mit nem teszek meg, de a cég nem vezető 
munkavállalói ebben a minőségükben biztos, hogy nem közszereplők. Úgy gondolom, hogy személyzeti kérdések 
részleteit nem helyes egy nyílt képviselő-testületi ülésen megvitatni. 
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Reiner Roland: A Börzsöny utcai rendelővel kapcsolatban Vezérigazgató Úrnak valóban kevés tudomása van a 
dolgokról. Nem azért, mert nem lenne felkészült, hanem azért, mert alapvetően nem hozzá tartozott. Tavaly is 
voltak vele gondok, beázás, tetőproblémák. Ekkor a Városüzemeltetési Iroda ment ki felmérni, de arra jutottak, 
hogy az SZMSZ szerint ez már nem az ő feladatuk. Ekkor került Pápa Leventéhez a Börzsöny utcai rendelő 
felújításával kapcsolatos feladat. A tetőfelújítást a FEV IX. Zrt-n keresztül már elvégeztük. Amikor bekerült a 
költségvetésbe ez a sor az Önök javaslatára, akkor olyan névvel szerepelt, hogy „Börzsöny utcai rendelő felújítása”. 
Elfogadtuk a költségvetést és megkezdtük a végrehajtást. Én megnéztem egyrészt, hogy ez kinek lesz a feladata 
és arra jutottunk, hogy a FEB Kft-n keresztül Pápa Leventéhez fog kerülni. Másrészt volt egy levél, amiben a rendelő 
orvosa, dr. Keskeny Sándor jelzett egy csőtöréses problémát január 4-én. Ebben az értelemben mi úgy gondoltuk, 
hogy a 20 millió Ft-ot erre tették be a költségvetésbe. Ha az egyik orvos küld egy levelet a polgármesternek, hogy 
fennáll ez a gond és van is rá forrás, akkor szerintem logikus, hogy ezt a munkát kell elvégezni. Kétségtelen, hogy 
amikor elindult ez a folyamat, Képviselő Asszony jelezte, hogy nem csak erre a munkára gondoltak. 
 
Jancsó Andrea: Ebben a rendelőben többen is dolgoznak, nem csak egy orvos. Értem, hogy ez egy szövetkezet, 
vagy egyesület, vagy kft., de ettől függetlenül nem egyeztettek a többi orvossal. Ami kijavítandó – és most 
mellőzzük az internet- és telefonszolgáltatást – az a csőtörés. Viszont össze lehetett volna hangolni és tegnap is 
beszéltünk a hatékony forrásfelhasználásról, aminek alapján fel kellett volna mérni, hogy miről is van szó. Ne csak 
toldozgatás-foltozgatás legyen, hanem alaposan mérjék fel, tervezzék meg és ha több ütemben is, de normálisan 
fel lehetett volna újítani az orvosi rendelőt. 
 
Gyurákovics Andrea: Vezérigazgató Úr elmondta, hogy a vezető feladata, hatásköre a személyzeti politika. Azért 
bátorkodtam ezeket megkérdezni, mert egy másik kerületi cégnél éppen beleszóltunk a személyzeti politikába. 
Gondoltam, ha ott meg lehetett tenni, akkor itt is kérdezhetek, mint Képviselő. A másik esetben a cégvezető kirúgott 
egy munkavállalót, aki már újból itt van. Itt pedig felvettek valakit, gondoltam rákérdezhetek. Ha már Vezérigazgató 
Úr helyre utasított, akkor nem kérdezgetek bele, de ez a kettősség elég furcsa. Valahol beleszólunk, valahol pedig 
ne is kérdezzünk, mert nem a mi kompetenciánk. A 24. oldalon erőforrás felhasználásról van szó, ezért is 
kérdeztem, ugyanis a 2021-es szeptemberi tervszám például a Városfejlesztési Igazgatóságnál 23 millió Ft, az idei 
pedig 27,1 millió Ft. A projektadminisztrációs sor tavaly 21,1 millió Ft, idén 22 millió Ft. A Közbeszerzési Iroda 
tavaly 18,8 millió Ft, most 24,7 millió Ft. Gondoltam kérdezhetek róla, hogy ki hol van most ebben a rendszerben, 
miért lettek ennyivel megemelve az összegek? Ha nem szabad kérdezni, akkor nem kérdezek. Nem akarom Önt 
kellemetlen helyzetbe hozni még véletlenül sem. A másik a belső kontroll rendszer, ami nem egyenlő a belső 
ellenőrrel. Kiépítették a belső kontroll rendszert, ezt a munkát felügyeli a megfelelési tanácsadó. A belső kontroll 
rendszeren keresztül tájékoztatási kötelezettség van – ha jól tudom – a Felügyelő Bizottság felé évente egyszer, 
jelentés formájában. Ha nem így van, akkor Vezérigazgató Úr igazítson ki, biztosan meg is fogja tenni. Működik ez 
a belső kontroll rendszer? Ha igen, milyen hatékonysággal? 
 
Torzsa Sándor: Biztos vagyok benne, hogy meg kellett csinálni a vízvezetékkel és fűtéssel kapcsolatos 
felújításokat a rendelőben. Nem tartom bajnak, hogy ez megtörtént, csak mi másra gondoltunk. Ez is jó példa arra, 
hogy miért jó, ha van egy előzetes tájékoztató vagy előterjesztés a pénzköltéssel kapcsolatban. A félreértések így 
ki tudnának egyenesedni, ki tudnának tisztázódni. Két illetékes Bizottság is van, a Részönkormányzat és az 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság. Tényleg, csak egy tájékoztató erejéig kapjanak 
információt, hogy esetleg szólni tudjanak, hogy ezt nem így kellene. Szerintem ebből tanuljunk, biztos vagyok 
benne, hogy Jancsó képviselő asszony is szívesen dolgozott volna együtt Pápa Leventével, hogy minél jobb legyen 
az eredmény. Megnyugtatom a másik frakciót, jövőre is folytatni kívánjuk a rendelő felújítási programot. Én fogom 
javasolni, hogy a Börzsöny utcai rendelőre 2023-ban is legyen beállítva forrás. Van egy másik téma is, amiről 
beszélni kell. A FESZGYI beszámolójában rendre le van írva, hogy problémát okoz a lakásokban a rovarok, 
poloskák, csótányok jelenléte, ezek irtása. A beszámolót olvasva látszik, hogy a bérleményüzemeltetésnél nagyon 
alacsony a teljesítés ezen a területen, csupán 13%-on áll. A FESZGYI klienskörénél az csapódik le, hogy nincs 
ilyen, a FEV IX. Zrt-nél pedig ott áll az erre szánt pénz. Jó lenne utánajárni, hogy ez miért nem működik hatékonyan. 
Miért jelzik folyamatosan a FESZGYI-nél az ügyfelek, hogy ez probléma, a cégnél pedig nagyon alacsony a 
felhasználás. Nálam is szoktak jelentkezni lakók ilyen észrevétellel és egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon 
pozitív a tapasztalatom a FEV IX. Zrt-t illetően. Lehet, hogy kommunikációs hiba van a két intézmény között. 
 
Pataki Márton: A patkányirtást a Főváros végzi bármely lakó számára ingyenesen. Nincs semmilyen korlát 
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beépítve, ha rágcsálókról, rovarokról érkezik bejelentés a Haller utcába, akkor a cég elvégezteti. Beszélni fogunk 
a FESZGYI-vel, hogy ők miért tapasztalnak mást, illetve hogyan lehetnek igények, amik nem jutnak el a céghez. 
Ha már kiemeltük a közbeszerzést, ott tavaly személyi változás történt és más konstrukcióban alkalmazzuk a 
kollegát, aki jelenleg betölti az irodavezetői pozíciót. Ennek következtében vannak megtakarítások is. Miközben a 
bér oldalon növekedést eredményezett, meg tudtuk szüntetni a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, akik folyamatosan 
dolgoztak, illetve nem vettünk igénybe külső közbeszerzési lebonyolítót, mert minden feladatot házon belül oldunk 
meg. Egyetlen kivétel van, a tervpályázat, ami rendkívül speciális dolog. Olyan ügyvédi irodát vettünk igénybe erre 
a feladatra, akik rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek az ilyenfajta eljárásokban. Ez a beszámoló az első 
félévet érinti. A vagyonkezelési területre felvett jogi tanácsadó kimutatása nyilván a Vagyonkezelési Igazgatóság 
résznél lesz, hiszen az ő munkájukat, az általuk végzendő feladatokat segíti. Jogszabály szerint kialakításra került 
a belső kontroll rendszer, az Önkormányzat is végzett ezzel kapcsolatban belső ellenőrzést. Jegyző Asszony 
megbízásából a Saldo Zrt-től jött egy belső ellenőr, aki áttekintette a működést és a jelentés volt is a Képviselő-
testület előtt. Visszaigazolta tehát, hogy a belső kontroll rendszert kiépítettük. Ettől függetlenül mindig mindenen 
lehet javítani és ki is derült, hogy bizonyos elemekben nem elégséges a rendszer. Át kell dolgozni, de ez felmerült 
a megfelelési tanácsadó részéről is. Szerintem teljesen normális, hogy egy belső szabályzatot, működési rendet 
folyamatosan javít egy szervezet. Nem úgy üzemel, hogy egyszer elkészítenek valamit és az örökre úgy marad, 
különösen egy ilyen típusú dokumentumnál, amiről 2020-ban jelent meg az a rendelet, ami előírta az önkormányzati 
cégek számára. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A napirendi pont vitáját lezárom. 
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
185/2022., 185/2-4/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta a költségvetést és mindkét módosító javaslatot támogatta. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is megtárgyalta és elfogadta Szilágyi Zsolt, valamint 
Csóti Zsombor módosító javaslatát is. Torzsa Sándor jóvoltából elhangzott egy szóbeli módosító indítvány is, ami 
arról szólt, hogy a „Jégpálya” elnevezésű költségvetési sort rendeljük az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági 
és Civil Bizottság hatáskörébe. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és szintén a módosító 
javaslatokkal együtt elfogadta a költségvetés módosítását. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
módosításokat. Én is benyújtottam egy javaslatot, amit szintén támogatott a Bizottság. Ez arról szólt, hogy a Kicsi 
Bocs Óvoda pancsoló medencéjének felújítására a FIÜK-höz csoportosítsunk át 7 millió Ft-ot a céltartalék terhére. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta, Szilágyi és Csóti Úr javaslatait támogatta a 
költségvetés módosításával együtt. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatta a 
módosítást. Viszonylag korán van az ülésünk, kedden délután, így mi csak Szilágyi Zsolt módosító javaslatát tudtuk 
megvitatni. Azt, illetve a Takács Máriusz által elmondott pancsoló felújítást is támogattuk. Volt még egy indítvány 
Takács képviselő úrtól, a Haller parkra vonatkozóan, ezt szintén elfogadtuk. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, 
egy módosítással pedig elfogadásra javasolta. A „Jégpálya” nevű költségvetési sort bizottsági felhasználáshoz 
rendelnénk, mégpedig az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsághoz. Csóti Zsombor és Szilágyi 
Zsolt módosító javaslatait megtárgyaltuk, ezeket is elfogadásra javasoltuk. 
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Deutsch László: Gondolom Polgármester Asszony már megtalálta a valós választ a kérdésemre. Remélem nem 
kell megismételnem, mert igen érzékenyen érintette akkor is. Várom válaszát! 
 
Gyurákovics Andrea: A 1713-as sor a „Polgármesteri Hivatal kiadásai”. Múltkor is kérdeztem, de akkor sem 
kaptam teljes választ arra, hogy a dologi kiadások az előző módosításhoz képest is emelkedtek. Akkor elég magas 
összeggel, most minimálisan, de nőttek. Mi ennek az oka? A 3422-es, „Nemzeti, önkormányzati ünnepek, 
rendezvények” sor közel 20 millió Ft-tal emelkedett. Tegnap arról volt szó, hogy év elején még nem tudták, de 
aztán volt ez a nagy ugrás az előző évi módosításnál. Jó lenne tudni, hogy mi valósult meg a 22 millió Ft-tal 
megemelt keretösszegből. A 3217-es, „Médiacég” sornál mi indokolja az emelést? 
 
Reiner Roland: A médiacég növelése kiderül a szöveges indoklásból is. Egyrészt a legutóbbi alkalommal 
megszavazott 10 millió Ft a korábbi ügyvezetőnek, másrészt pedig az éves beszámolóban elfogadott 
alulkompenzáció összege. Ez a kettő jelenti a növekményt. A 3422-es sornál én szűk 1,5 millió Ft-os emelkedést 
látok az előzőhöz képest. 
 
Gyurákovics Andrea: Ezért mondtam, hogy az előzőnél volt nagy különbség, de akkor sem kaptunk kimerítő 
választ. A 20 millió Ft-os emelés akkor történt, mi az, ami miatt akkor kellett ez a növelés? 
 
Reiner Roland: Igen, bocsánat. Közben a sorokat néztem és lehet, hogy nem figyeltem mindenre. Úgy emlékszem, 
hogy a karácsonyi díszkivilágítás volt. Nem, mégsem, mert az másik sorra került. Májusban emelkedett, tehát 
biztos, hogy áthozott költség van benne. Előző alkalommal szétválasztottuk ezt a sort. Romhányi Ildikó Irodavezető 
Asszonyt kérem, segítsen. 
 
Romhányi Ildikó: Ahogyan Alpolgármester Úr mondja, idén ez a második költségvetés módosításunk. Májusban 
a kötelezettséggel terhelt maradványokat hoztuk át, úgyhogy ezek a 2021. évi kötelezettséggel emelt összegek. A 
mostani 1,5 millió Ft egy támogatási összeg, amit a Zwack Nyrt-től kaptunk. A Polgármesteri Hivatal dologi 
kiadásainak növekedése a májusi módosításkor történt és szintén csak a kötelezettséggel terhelt, illetve a szabad 
maradványok összegével növeltük meg a sort. A nagyon kicsi módosítás a népszámlálással és az áprilisi 
választásokkal kapcsolatos plusz bevételek, amit kapunk. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Megismétlem kérdésemet Baranyi Krisztina Polgármester Asszonyhoz. Úgy látszik, 
elfelejtette. Jó néhány üléssel ezelőtt beadtam egy előterjesztést a képviselői tiszteletdíj emeléséről és volt egy 
kérésem, hogy visszamenőleg, januárig szóljon. Ön azt mondta, hogy a Kormányhivatalhoz fordul, mert az Ön jogi 
álláspontja szerint ez nem jár nekünk. Szeretném tudni, hogy mi történt azóta. 
 
Takács Máriusz: Néhány mondattal indokolnám az általam benyújtott két módosítást. Az egyik az volt, hogy a 
Haller park felújítására a céltartalékból 10 millió Ft-ot tegyünk félre. A park hátsó felét rendbe tettük, visszaállítottuk 
egy korábbi állapotba, mert jelenleg nincs több száz millió forintunk arra, hogy újra kalibráljuk ezt a területet. 
Szeretik az emberek, de felmerült pár igény. Leszórtuk gyöngykaviccsal, de babakocsival, kerekes székkel nem 
lehet közlekedni ezen a felületen. Ezt sokan reklamálták. Az akadálymentesítésre, régi, tönkrement betonrámpák 
pótlására, fölöslegesen ott maradt betondolgok elbontására kérem ezt az összeget. A FESZOFE Kft. pár hónapja 
kalkulálta ezeknek a munkálatoknak a kivitelezését és 8,5 millió Ft-ra becsülte a költségét. Azért kérem a 10 millió 
Ft-ot, mert ebbe biztosan bele fog férni az, hogy befejezzük ennek a résznek a rendbetételét. A másik az Erkel 
utcai Kicsi Bocs Óvoda pancsoló medencéjének felújítása. Régóta nem üzemel, mert tönkrement. Ilyen meleg 
nyarakon elég egyszerű és normális elvárása a szülőknek, hogy ha már van egy infrastruktúra, akkor legyen 
használható is és működőképes, pláne itt a belváros szívében. Úgy gondolom, hogy mindkettő jó ügy és kérem a 
támogatásukat hozzá. 
 
Reiner Roland: Csak hogy lássák, a városvezetés nem mindig tétlenkedik, ebben az ügyben voltak lépések, a 
FESZOFE Kft-vel elkezdtük a szerződés előkészítését. Sajnos pont elment az a munkatárs, akinek ez a feladata 
volt, de van új kollega, aki felvette a fonalat. Tehát volt ebben együttműködés a májusi költségvetés módosítás 
után. 
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Deutsch László (ÜGYREND): Kérem a három Frakcióvezető és Képviselőtársaim segítségét és álláspontjukat, mi 
a véleményük Baranyi Krisztina válaszáról. Köszönöm együttérzésüket! 
 
Árva Péter: Érvelnék még Takács Máriusz előterjesztése mellett. A Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottságnál sokszor indult az óvoda az „Intézményi zöld program és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődéiben és iskoláiban” pályázaton. Nem tudtuk támogatni, mert nem felelt meg a kiírásnak ez a 
felújítás. Kérem Polgármester Asszonyt, hogy ezeket fogadja be, mert nagyon egyszerű ügyek. A Csóti Zsombor 
által benyújtott módosító javaslat nagyon fontos, viszont egy dologgal nem tudok egyetérteni. A Valéria tér felújítása 
két ütemre van bontva és tisztelettel kérem az előterjesztőt, hogy most csak az első ütemre kérjen támogatást. 
Nem tudom, hogy Alpolgármester Úr készült-e a számokkal, mert beszéltünk róla korábban, hogy mennyi is lenne 
ez az összeg. Kérem, hogy ezt fogadja be, mert csak ezzel együtt tudom megszavazni a módosító javaslatát. 
Viszont nagyon fontos, hogy erre pénzt adjunk és megvalósuljon, elinduljon a projekt. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úrral volt egy vitánk év elején. Nekem világos lett a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottság ülésén, hogy Alpolgármester Úr máshogy emlékszik erre, mint én. Amikor indult a költségvetés, a mi 
frakciónk jelezte, hogy számításaink szerint a FEV IX. Zrt-nél lesz nagyságrendileg 100 millió Ft túlkompenzálás. 
Önök tamáskodtak, hogy ezt mi hogyan számoltuk ki, most pedig látjuk, hogy helyesnek bizonyult a számításunk 
és nem is 100 millió Ft, hanem 130 millió Ft kerül vissza hozzánk. Ennek nagyon örülünk és nagyon helyes 
dolognak tartjuk. A bizottsági ülésen tegnap hoztam egy olyan példát, amit mindenki félreértett. Szerintem jó a 
példa, ezért megpróbálom jobban elmondani. Van egy játék, az Unfair Mario, ami a Mario nevű számítógépes játék 
nem fair változata. A szabályok és az egész környezet olyan, ami miatt a játék nem szabályossá válik. Látjuk, hogy 
lesz a költségvetésben egy csomó olyan döntés, ami nincs benne a módosításban, de tudjuk, hogy létezik. Tudjuk, 
hogy lesz 1,2 milliárd Ft a Koppány utca kiürítésére, vélhetően lesz 800 millió Ft egy telekeladásból. Látjuk Pataki 
Márton tájékoztatójából, hogy 200-300 millió Ft-tal több lesz a parkolási bevételünk. Nem sorolom végig, de látjuk, 
hogy ezek hiányoznak a módosításból. Ezért mondom, hogy unfair, mert nem lehet őket betenni, de tudjuk, hogy 
mégis vannak. A gyermekétkeztetésnél látjuk, hogy nem lesz elég a pénz, de nem tudjuk beállítani normálisan az 
összeget, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Polgármester Asszony nyilatkozta a rádióban és mi is onnan 
tudjuk, hogy bezárás fenyegeti az óvodáinkat, mert nem tudjuk kifizetni a gázszámlát. Olvassuk az interneten, hogy 
nem kapunk szerződést a gázszolgáltatótól. Igen, 3 hét múlva bezárnak az óvodáink, ezt nyilatkozta Polgármester 
Asszony. Kállay Gáborné kérdően nézett rám, nem biztos, hogy olvasta a cikket, ezért ismétlem. Van egy csomó 
kiadás és egy csomó tétel, amikről tudunk, de mégsem kerülhettek be a költségvetésbe. Azt is lehet tudni, hogy 
csak a FESZ Kft-nek 80 millió Ft-tal lesz több idén a gázszámlája. Azt próbálom elmondani, hogy ez egy furcsa 
helyzet, mert úgy fogunk dönteni egy költségvetés módosításról, hogy mindenféle szabályok miatt nem lehet 
beállítani olyan tételeket, amiket egyébként ismerünk.  
 
Reiner Roland: Szerintem most jobban sikerült elmondani, mint tegnap. Kicsit olyan hangulata volt a bizottsági 
ülésen, mintha a készítőket vádolta volna unfair eljárással, de később valóban tisztáztuk, hogy alapvetően a nagyon 
merev szabályok miatt adódik ez a helyzet. Miközben érezzük, hogy sok pénzügyi mozgás van előttünk, a 
költségvetés visszafogottnak, technikai jellegűnek tűnik. Ebben igaza is van. Amikről még nem döntöttünk, azokat 
nyilván nem is lehet beletenni, ebben nincs is vita. A felmerülő plusz költségeknél pedig nem tartott még ott a 
folyamat, hogy be lehessen építeni. A költségvetést korábban el kell küldeni a könyvvizsgálónak is, ilyen 
időzítésbeli dolgot is figyelembe kell venni. Ha 2 héttel később lett volna az ülésünk, akkor lehet, hogy például a 
FESZ Kft. pénzét már beépíthettük volna. Ez a soron következő módosításban biztos, hogy benne lesz és 
folyamatosan fogjuk Önöket tájékoztatni, hogy hogyan áll az energetikai helyzet a kerületben. 
 
Takács Krisztián: Kezdenék a szó szerint gázos sztorival. Volt egy közbeszerzés, ami eredménytelen lett. 
Gondolom jórészt Alpolgármester Úrnak köszönhetően ki lett írva egy újabb közbeszerzés emelt összeggel. Van 
még idő arra, hogy ez megoldódjon és ne kelljen bezárni semmilyen intézményt. Bizakodó vagyok, hogy 
másodszorra sikeres lesz az eljárás és nem kell az ördögöt a falra festeni. Már nem a napirend előtti 
hozzászólásoknál tartunk, itt már nem arról van szó, hogy nem lehet válaszolni a kérdésekre. Kell válaszolni rájuk. 
Polgármester Asszony is rendelkezik egy szavazattal, köteles válaszolni minden Képviselő kérdésére. Őszintén 
szólva engem nem érdekel, hogy mit gondol Deutsch Lászlóról, Őt is, mint mindannyiunkat, ferencvárosi lakosok 
szavazatai juttatták be a Képviselő-testületbe. Innentől kezdve az, hogy az Ő kérdéseit negligálja, nem járható út. 
Ha Ön nem hajlandó válaszolni, akkor Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy érkezett-e – most már a Főispáni 
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Hivataltól? - válasz Polgármester Asszony kérdésére a Képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban? Ha igen, akkor mi 
a válasz? 
 
Baranyi Krisztina: Értem, hogy Ön egy Grál lovag és megvédi a korelnököt, de szó sem volt arról, hogy nem 
kívánok válaszolni. A költségvetés vitájánál tartunk, ha kérek, kapok szót. Módosító javaslatok, kérések, kérdések, 
megjegyzések jönnek, amiket szorgalmasan jegyzetelek, mint előterjesztő. Ha ezek elfogynak, akkor fogok reagálni 
és válaszolni. Örülök, hogy a Képviselőtársa védelmére kel, de nincs erre szükség. 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy most kormányhivatalok vannak, vagy 
főispánságok? Mi az intézmény neve? Főispánság nincs tehát, csak kormányhivatal. 
 
Reiner Roland: Tisztáztuk, de ez nem ügyrendi felszólalás volt. 
 
Gyurákovics Andrea: Mint Frakcióvezető, meg lettem szólítva, de Takács Krisztián előbb kért szót. Az előterjesztő 
eddig egyetlen kérdésünkre sem válaszolt, Alpolgármester Úr teszi meg helyette. Vagy Ő ne válaszoljon, bár 
jobban örülök, ha Ő teszi, mert legalább tényszerű válaszokat kapunk és normálisan kiigazít minket, ha valamit 
nem jól tudunk. A 3411-es „Jégpálya” sor a Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsághoz kerülne. 
Erről külön kell majd szavazni, ugye? Egyéb módosító javaslatokat mikor tegyünk? Először legyen a vita, majd 
utána a módosító indítványok? Beszéljük meg, Alpolgármester Úr! 
 
Reiner Roland: Nyugodtan most is lehet tenni, hiszen az a hagyomány, hogy folyamatosan lehet módosító 
javaslatot megfogalmazni. A bizottsághoz rendelés ugyanolyan módosító indítvány, mint a többi. Az előterjesztő 
eldönti, hogy befogadja-e. Ha nem, akkor kell róla szavazni.  
 
Takács Máriusz: Elég rosszul hangzik, hogy október 1-től opcionálisan nem fogjuk tudni fűteni az intézményeinket, 
mert nem kapunk gázt az állami szolgáltatótól. Ha elérkezünk addig a helyzetig, hogy az állami közszolgáltató 
közműcégek nem adnak el nekünk gázt az óvodáink, bölcsődéink fűtéséhez, akkor a ferencvárosi demokraták 
természetesen utcára fognak vonulni. Ez ellen mindannyiunknak, akik itt ülünk a teremben, tennünk kell hathatósan 
és látványosan. 
 
Kállay Gáborné: Azt hiszem Pataki vezérigazgató úr lenne a kérdésem címzettje. A Telepy u. 34. sz. alatti épület 
liftjével kapcsolatban lezajlott egy közbeszerzési eljárás, ami eredménytelen volt, mert nem érkezett ajánlat. Mi a 
következő lépés és vajon mi az oka annak, hogy kevés az a 65 millió Ft, ami be lett állítva erre a célra? A másik 
kérdésem sem szigorúan a módosításhoz kapcsolódik. A Haller u. 50. sz. alatti épület folyosó felújítását illetően a 
lakók arról tájékoztattak, hogy felvonult a kivitelező, majd el is tűnt. Állítólag munkavédelmi problémák miatt 
leállították a munkát. Erről szeretnék információt. 
 
Torzsa Sándor: Erre nem tudok válaszolni, de úgy tudom, hogy minden megy a maga útján és minden rendben 
lesz előbb-utóbb. Deutsch László pontosan tudja, hogy azon az állásponton vagyunk, hogy ha van egy kérdés, 
akkor azt meg kell válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy ha nem is szóban, de írásban fog egyszer csak választ 
kapni a városvezetéstől. Legyünk bizalommal az irányukban. Egyrészt nem Csóti Zsombor előterjesztése, csak az 
Ő aláírásával jött be. A Részönkormányzat módosító javaslata volt, ami le van benne írva. Nem mindig emlékszünk, 
hogy mi volt az előző részek tartalma, de ahhoz, hogy az Ecseri út felújításáról beszéljünk, az kellett, hogy a Valéria 
térre megnyert köztér pályázatot először áttegyük az Ecseri útra, majd a Bakáts térre. A Fővárostól nem az Ecseri 
útra nyert pénzt a kerület, hanem a Valéria tér felújítására. A mi frakciónk úgy ment bele a módosításba, hogy azt 
a döntést hoztuk, azt az ígéretet kaptuk, hogy a Valéria teret saját erőből fogja felújítani az Önkormányzat. Azt a 
határozatot Ön is megszavazta. Lehet, hogy ez elfelejtődött, de emlékeztetek arra mindenkit, hogy nem I., II., III. 
ütemet szavaztunk meg, hanem a teljes felújítást. Kérem, hogy legyünk egymással és a lakótelepen élőkkel 
szemben korrektek. Amit vállaltunk, azt tartsuk be. Azért ilyen furcsa az előterjesztés, mert pontosan látjuk, hogy 
van 3 milliárd Ft-nyi bevétel, de egyéb okok miatt nem lehet beállítani a költségvetésbe. Bőségesen futja a 
felújításra, szerintem még marad is más célok megvalósítására is. Kérem, hogy gondolja végig az álláspontját és 
fejlődjön a lakótelep ezen része is. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Tegnap a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén nem kaptam 
választ, hiába merült fel, hogy miért nincs napirenden a Bakáts Bunker. Alpolgármester Asszony arról tájékoztatott, 
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hogy az októberi ülésre készül előterjesztés ezzel kapcsolatban. Ha akkor fogjuk megtudni a részleteket, akkor a 
mostani módosításban miért szerepel az összeg? Miért nem egy következő módosítással kerül átcsoportosításra 
az összeg? Miért van előttünk? Ha viszont itt van, akkor a részletek miért nincsenek itt? 
 
Pataki Márton: A Haller u. 50. sz. alatti épületnél van egy aláírt szerződés egy kivitelezővel. Átadásra került a 
munkaterület és ezután a felelősség átkerül a kivitelezőhöz olyan értelemben, hogy az ő határideje ketyeg. Tehát 
ez nem változik, január 2-ig kell elvégeznie ezt a feladatot. Valóban van információnk arról, hogy az 
alvállalkozójával volt problémája, konkrétan azzal, akinek az állványozást kellett volna végeznie. Ezt viszonylag 
nehezen oldotta meg, de megoldotta és a jövő héten megkezdődik a kivitelezés. Azt gondolom, hogy magának 
okozott nehézséget a kivitelező, mert időben beszorította magát. Bízom benne, hogy ettől függetlenül tudnak 
teljesíteni és a lakók szempontjából is jobb annyiban, hogy nem elhúzódott a munka, hanem rövidebb idő alatt kell 
elvégezni. A Telepy u. 34. egy nehezebb történet. Két közbeszerzési eljárás zajlott le, mindkettő eredménytelenül. 
Egyikre sem volt ajánlat sem. A potenciális ajánlattevők nem látják, hogy milyen fedezet áll rendelkezésre az 
Önkormányzatnál, hacsak nem nézik meg a költségvetési rendeletet. Az ajánlati felhívásba nem kerül be a fedezet 
összege, illetve van lehetőség külön megjelölni, de ebben az esetben erre nem került sor. Mi ajánlatot kérünk és a 
többi eljáráshoz képest furcsa lehet, hogy nem az a baj, hogy túl drága ajánlatot kapunk vagy nincs rá fedezet, 
hanem jelentkező sincs. Nem is nagyon értjük ennek az okát. Már az első eljárásnál is számos cég figyelmét 
felhívtuk, hogy kiírtuk a közbeszerzést, elküldtük a linket az EKR-hez és javasoltuk a megtekintését, kértük, hogy 
tegyenek ajánlatot. Ennek ellenére nem is jelentkeztek. Miután lezajlott az eljárás, kerestük őket, hogy mondják 
meg, mi volt a probléma, de erre sem kaptunk választ. Ez megtörténik most, a második eljárás után is. Ami 
reakcióként eljutott hozzám, az az, hogy nincsenek liftes szakemberek az országban, vagy le vannak kötve más 
munkákban és nincs kapacitás. Annak kevésbé látom értelmét, hogy ugyanazt kiírjuk harmadszorra, ezért a 
következő hetekben át fogjuk tekinteni, hogy mi lehet a gond és próbálunk beszélni a potenciális cégekkel, hogy 
legalább annyit mondjanak, miért nem érdekli őket ez a munka.  
 
Árva Péter: Jobban örülnék, ha ezeket a vitákat bizottsági keretek között folytatnánk le. Rendszeresen járok a 
Részönkormányzat ülésére, de kedden az egyetemen tartottam órát és nem tudtam jelen lenni. Amikor utoljára 
napirenden volt a Valéria tér kérdése, hosszas szakmai vitát folytattunk. Ott volt a vagyonkezelő képviselője, a 
főépítészi iroda munkatársa és tényleg alaposan megtárgyaltuk. Nem véletlenül hoztuk azt a döntést, hogy 
ütemezzük két részre. Az első ütembe kerültek azok az elemek, amelyekkel érdemi javulást tudunk elérni az ott 
lakók számára. Ilyen a tér első részének rendezése és az volt a lakosok akarata, hogy maradjon meg a parkoló 
rész. Az én meglátásom szerint egy TÉR-KÖZ pályázatba ez klasszikusan nem fér bele. Úgy gondolom, hogy 
városépítészeti szempontból az I. ütem egyértelműen támogatandó és minden körülmények között meg kell 
valósulnia. A II. ütem viszont komoly átgondolást igényel. Ezt az ülésen a bizottsági tagok megértették és eszerint 
lettek kialakítva a tervek. Kérem, hogy ha van egy ilyen előterjesztés, akkor egyeztessünk róla, mert Önöknek is 
kínos, hogy itt szembesülnek az én álláspontommal és húzzuk az időt a képviselő-testületi ülésen, ami teljesen 
fölösleges. Továbbra is fenntartom a kérésemet, hogy az I. ütem legyen beállítva ebben a költségvetési évben és 
jövőre menjünk tovább. 
 
Gyurákovics Andrea: Visszatérve a Börzsöny utcai rendelőre és elkerülendő, hogy ezzel is úgy járjunk, mint a 
jégpályával, hogy hónapokkal később tudjuk meg mi történt a megszavazott pénzzel, kérem, hogy a következő 
ülésre egy tételes kimutatással készüljön tájékoztató. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén említettem, 
hogy valamilyen formában kellene gondoskodnunk arról, hogy az előttünk álló télre megemeljük a tartalékokat. 
Alpolgármester Úr javaslata volt, hogy a FIÜK sorát emeljük meg a magasabb rezsiszámlákra számítva és ne akkor 
kelljen gondolkodni, hogy mit is csináljunk. Próbáltunk információt kapni, hogy milyen összegű számlák várhatóak, 
de Alpolgármester Úr azt mondta, hogy egy-egy részeredményt tudnak, de összességében még nem látják az 
emelkedést. Lenne egy módosító javaslatom: a 3211-es és 3212-es sorokat 250-250 millió Ft-tal csökkentsük le 
és a 2795-ös FIÜK sort pedig emeljük meg. Amennyiben tartalékolni kell és félre kell tenni a rezsiszámlákra, akkor 
legyen mihez nyúlni már az őszi hónapok elején. 
 
Reiner Roland: Frakcióvezető Asszony a FEV IX. Zrt. két sorát nevezte meg. A költségekre mondtam, hogy a 
FESZ Kft-nél és a Polgármesteri Hivatalnál látunk számokat, alapvetően ott, ahol december 31-ig vannak 
szerződések. A FIÜK jelenleg nem tudja, hogy mennyiért fog tudni gázt venni. Ez egy kiszámíthatatlan elem. 
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Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Baranyi Krisztina elkezdett kacarászni, ezért kértem ismét hirtelen szót. Az 
előző napirendnél mondtam el, hogy a FEV IX. Zrt-nél 640 millió Ft van bankbetétben. Ha mindkét soron 
kevesebbet adunk, akkor a bankbetétből is tud használni és nem is voltam annyira kegyetlen, hogy a teljes 
összeget kértem. 140 millió Ft-ot otthagytam Vezérigazgató Úrnál felhasználásra. Viszont tartalékolni el kell 
kezdeni és gondolkodnunk kell. 
 
Torzsa Sándor: Lehet, hogy furcsa dolgot mondok, de Árva Péter kellett, hogy megértsem, Döme Zsuzsannának 
miért van igaza a közösségi költségvetésben. Nem biztos, hogy jó, ha politikusok döntenek erről a történetről. Ne 
haragudjon, Árva képviselő úr, de az nem működik, hogy ha azt mondjuk, hogy legyen közösségi tervezés, 
elmennek oda az emberek, rászánják az időt, felteszünk nekik kérdéseket, szavaznak róla és döntenek valami 
mellett, például a parkoló megmaradásáról, utána pedig azért nem csináljuk meg, mert az Ön Bizottságának ez 
nem tetszik. Ha azt mondtuk, hogy közösségi tervezés lesz és a szavazáson azt mondták az emberek, hogy így 
legyen, akkor így is kell megcsinálni. Én is voltam ilyen szituációban, ezt Kállay Gáborné is meg tudja erősíteni. 
Oszlopos érdemei voltak abban, hogy létrejöjjön a társadalmi egyeztetés a Haller u. 88. melletti „Törd a betont!” 
programról. Szerettem volna kutyafuttatót, eljöttek az emberek, szavaztak és azt mondták, hogy ne legyen. 
Tudomásul vettük. Ha mi alkotjuk meg a szabályokat arról, hogy bizonyos kérdésekben az emberek döntsenek – 
még ha nekünk más is a víziónk az adott területről -, akkor tiszteletben kell tartanunk az akaratukat. Azért, mert az 
emberek úgy döntöttek, hogy szeretnék megtartani a parkolót, nem csináljuk meg a II. ütemet és ezért nem 
szeretné Képviselő Úr, hogy most megszavazzuk rá a pénzt. Erre azt tudom mondani, hogy Döme Zsuzsának 
igaza van és végig kell gondolni, hogy milyen ügyeket bízunk a politikusokra, mert ebben a formában ez egy furcsa 
érvelés. A Részönkormányzat nem alárendeltje az Ön Bizottságának. Pont egyenrangú és ami a 
Részönkormányzat hatáskörébe van utalva az SZMSZ által, az a Részönkormányzat hatáskörébe van utalva az 
SZMSZ által. Nincs alá-fölérendeltségi viszony, hogy az egyik bizottsági elnöknek erősebb szava van, mint a 
másiknak. Még akkor sem, ha hevesebben, érzelmesebben tud érvelni. Lehet, hogy a másik elnök csak 40 éve él 
ott és pontosan ismeri a területet és az ott élő embereket. Kérem, hogy Árva képviselő úr fogadja el a 
Részönkormányzat és az ott élő emberek álláspontját és vegye tudomásul, hogy így szeretnék megvalósítani a tér 
felújítását. Kérem, hogy támogassa a javaslatot. 
 
Csóti Zsombor: Ha már az én nevem alatt fut az előterjesztés, szeretnék reagálni Árva Péter módosító javaslatára: 
nem. 
 
Takács Krisztián: Lehet, hogy a valaha volt legrövidebb hozzászólást hallhattuk. Szerintem ne térjünk vissza a 
részvételi költségvetésre, mert azzal még mindig ott tartunk, hogy semmilyen szabály nem volt előre lefektetve 
azzal kapcsolatban, hogy mi alapján lesznek szelektálva a projektek. Gyurákovics Andreát kérem, hogy ismételje 
meg a sorokat és az összegeket, mert bevallom, nem tudtam ilyen gyorsan leírni. 
 
Árva Péter: Elnézést kérek a Képviselő-testülettől, hogy ezt a vitát tényleg itt folytatjuk le, lehet, hogy egy szünet 
a folyosón megtartva hasznosabb lenne. Ez nem arról szól, hogy megszavaztatjuk az embereket és azt csináljuk, 
amit ők döntenek. Ha megszavaztatnánk őket, hogy milyen széles legyen az Üllői út, akkor 2x8 sávos autópálya 
lenne a helyén és nem lenne élhető a környéke. Ha megszavaztatnánk, hogy mi legyen a Ferenc tér helyén, lehet, 
hogy azt mondanák, vágjuk ki az összes fát és legyen egy nagy parkoló. Ha megszavaztatnánk, hogy mi legyen a 
Bakáts téren, bontsuk le a templomot, mert nem tudnak az autókkal parkolni. Az embernek van egy szakmai etikája, 
becsülete. Engem a szakmai etikám befolyásol. Kérem, hogy ezt Képviselőtársaim fogadják el. Ezen kívül 
megkérem Torzsa urat, hogy olyan dolgokról, amiket én nem állítok, ne mondja azt, hogy állítottam, mert nehezen 
viselem. Nem tudom elfogadni azt, hogy a TÉR-KÖZ pályázatot – aminek minden projektje autómentesítéssel járt, 
fő terek újultak meg szerte az országban és a mi oldalunk sokat is szidta a FIDESZ-es kisvárosokat, hogy térkőre 
költik a pénzt, miközben ezek autómentesítéssel jártak – erre használjuk. Kérem, gondoljuk át, hogy ez hogy 
működik. Nem akarok térkövet rakni egy olyan területre, ahol az autókból csöpög az olaj. Szerintem ez egy 
viszonylag erős szakmai érv.   
 
Deutsch László: Kicsit eltérek ettől a hitvitától. Ezúton kérem fel a Fővárosi Kormányhivatal osztályát vagy 
osztályvezetőjét, hogy felszólalásom ügyében tegye meg a szükséges és elégséges lépéseket, hiszen a 
Polgármester Asszony akadályoz a képviselői munkámban. 
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Gyurákovics Andrea: A FEV IX. Zrt-nél van 640 millió Ft bankbetétben, amit Vezérigazgató Úr nagyon okosan 
mindig leköt és ebből mindig van valamennyi plusz. Ezért lett 2 év alatt 200 millió Ft-tal több a bankbetét, tehát 
nagyon jól gazdálkodik a kerület pénzével. A 3211-es és 3212-es sorokról javasoltam az elvételt, előbbi a FEV IX. 
Zrt. bérlemény közszolgáltatási és megbízási szerződése, utóbbi pedig FEV IX. Zrt. parkolási feladatai. 
Mindkettőről 250 millió Ft-ot kértem áttenni a 2795-ös FIÜK sorra tartalékba. Gondolom, az indoklás megvolt. Nem 
ellehetetleníteni szeretném a cég működését, mert 140 millió Ft így is marad a bankban, hogy Vezérigazgató Úr 
lekösse és jól gazdálkodjon vele.  
 
Baranyi Krisztina: Most, hogy elfogytak a kérdések, sorra venném a javaslatokat és pontosítanám, amennyiben 
lehet. A Kicsi Bocs Óvoda pancsoló medencéjét érintő javaslattal nincs semmi gond. Alpolgármester Asszony most 
vett részt egy majdnem 4 órás évnyitó óvodavezetői értekezleten, és sem a vezető, sem az óvónők, sem most, 
sem korábban, sem a Humánszolgáltatási Iroda vezetője nem jelezte felénk ezt az igényt. A Bizottságnál pályáztak, 
de attól még a városvezetéshez nem jutott el az igény. Természetesen támogatjuk. A 7 millió Ft-os összeg 
egyébként egy becslés?  
 
Takács Máriusz képviselő mikrofonon kívül válaszol. 
 
Baranyi Krisztina: Értem. A módosító indítványt az előterjesztő befogadja. Ha jól emlékszem, a Haller parkban a 
gyöngykavics cseréjére kérte a 10 millió Ft-ot Képviselő Úr. Én azt nagyon támogatnám. 
 
Takács Máriusz: A gyöngykavicsot kicseréltük, az nem is volt ilyen milliós tétel. Viszont nem tudnak rajta haladni 
kerékkel, babakocsival, kerekes székkel. Ennek az egyébként elég széles felületnek valamelyik oldalán ki kellene 
alakítani egy szilárd sávot. Emellett vannak rámpás utak is, ahol teljesen tönkre vannak menve ezek a rámpák, 
régi betonelemek maradtak ott, ezeket kellene elbontani. Alpolgármester Úrnál van egy lista a pontos tételekről. 
 
Baranyi Krisztina: Igen, erre gondoltam. Ezt a módosító javaslatot is befogadom. Csóti képviselő úr indítványát 
illetően szakmailag teljesen egyetértek Árva Péterrel. Az előzetes egyeztetéseken is azt az álláspontot képviseltem, 
hogy szüntessük meg azt az utat, a parkolóhelyeket és teljes zöldfelület legyen. De természetesen tudomásul 
veszem, hogy a lakosok körében készült felmérés más eredményre vezetett. Nekem ezzel egészen más gondom 
van. Az a gondom, hogy amit Önök kaptak, az egy tervezői költségbecslés. A tervezői költségbecslésekről mindig 
azt hallottam, hogy azok nem reális költségbecslések. Azok a reálisak, amelyek az engedélyes terveknél láthatóak 
vagy indikatív árajánlat alapján kapott becslések. Úgy gondolom, hogy fel kell újítanunk a teljes részt, de az lenne 
a javaslatom, hogy az I. ütem költségeit, azaz a 191-70 millió Ft-os összeget állítsuk be a 2022/2023-as évre addig, 
amíg nem kapunk reális költségbecslést a teljes beruházásra. Ez azt jelenti, hogy mindkettő megépül, mindkettőre 
lesz pénz, csak a kötelezettségvállalással terhelt pénzösszeg nekem soknak tűnik. Az I. ütem 121 millió Ft-ját 
befogadom, és a Képviselő-testület eldönti, hogy erre 121 millió Ft-ot vagy 191 millió Ft-ot szavaz meg, ha így 
megfelelő Önöknek. A következő javaslat a Bakáts Bunkerre szánt 50 millió Ft elvétele és Tinódi utcai játszótérre 
WC építése ebből a pénzből. Furcsának találom, amikor almát a körtével hasonlítunk össze és az egyik feladat 
elvégzését a másik kárára tesszük meg. Nem is értem, mert Képviselő Úrnak lehetett volna olyan javaslatot is 
tennie, hogy épüljön WC a játszótérre. A pár hónappal ezelőtti piackutatásunk alapján ez 20 millió Ft-ba kerülne. 
Másként nem nagyon tudom értékelni, mint hogy a Bakáts Bunker projektet szeretné pénzügyileg ellehetetleníteni. 
A Bakáts tér felújításakor mi ígértünk nyilvános illemhelyet a Bakáts térre. Lassan 1 éve, hogy elkészült a tér, illő 
lenne már ezt az ígéretet teljesíteni. Az első javaslatunk a hátsó részen kialakítandó kávézó volt, WC-vel együtt, 
amit a vendéglátóegység működtetne. Önök ezt elvetették és azt mondták, hogy támogatják a Bakáts Bunker 
felújítását, ott alakítsuk ki a tér nyilvános illemhelyét is. Akkor ez volt a mondás. Ezzel a döntéssel a Bakáts téren 
sem Bakáts Bunker, sem nyilvános illemhely nem lenne, viszont lenne nyilvános WC 50 millió Ft-ért a Tinódi 
játszótéren. Négy kerület – a II., a VI., a VIII. és mi - próbál összehozni egy külön megállapodást a JCDecaux Zrt-
vel, akik ingyen tennének le a kerületben több nyilvános WC-t. Erre azért lenne szükség, mert a Főváros a teljes 
területére kiterjedő megegyezést még mindig nem tudta tető alá hozni a céggel. Viszont felmerült egy igény ennek 
a négy kerületnek a részéről és elindult egy együttműködés. Ez még valóban nem realizálódott, ezért nem tudom 
azt mondani, hogy holnapután ingyen és bérmentve öntisztító, XXI. századi WC-ket tesz le a cég a terekre, de 
dolgozunk rajta. Ettől függetlenül még rengeteg WC-re lenne szükség a kerületben és megszavazhatunk pénzt a 
játszótéri WC-re, csak nem látom, hogy ennek miért a Bakáts Bunker kárára kell történnie. Azért újítanánk fel, mert 
gyakorlatilag a Főváros egyetlen, nem fehérfalú kiállító helye lenne. Az összes múzeum ilyet szeretne és szívesen 
használnák, már most is vannak erre megkeresések. Az állami fenntartású múzeumokban sincs nem fehérfalú 
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kiállító hely, amiért fizetnének is. Ez egy szakszó, amiket Árva képviselő úr is hangoztatni szokott. Jó és nemzetközi 
kiállításokat hoznának ebbe a kiállító térbe. Szerintem lehet párhuzamosan WC a Tinódi játszótéren és kiállító tér 
a Bakáts Bunkerben nyilvános illemhellyel együtt. Nem értem, hogy a kettő miért zárja ki egymást. A FEV IX. Zrt-
től elvenni kívánt fél milliárd forintról: nem azért nincs szerződése a FIÜK-nek, mert nincs pénze, hanem azért, mert 
nincs gáz. Ezzel át is térnék a kérdéseikre. Nem egy közbeszerzés alapján szerezzük be az összes szervezeti 
egységünknek, intézményünknek, cégeinknek az energiát. Ez több közbeszerzés alapján történik. Az a bizonyos 
eljárás, amit júliusban gázbeszerzésre írtunk ki és 2 évre szólt volna, a FIÜK közbeszerzése. A lakótelepen kívüli 
óvodákat, bölcsődéket és kulturális intézményeinket érinti, azaz az FMK-t, a Pinceszínházat és a Mester Galériát. 
A közbeszerzés kb. 1,5 héttel ezelőtt lezárult és nem volt jelentkező úgy, hogy  - nem vertük nagy dobra – de 
nagyobb összeggel terveztük be, hiszen tudtuk, hogy az energiaárak drasztikusan megemelkedtek. Ugyanúgy 2 
évre írtuk ki, mint korábban, de még az MVM Zrt. sem adott ajánlatot, a jelenlegi szerződésünk pedig szeptember 
végén lejár. Abban a pillanatban, ahogy ezzel szembesültünk, kiírtunk egy új közbeszerzést, ami csak erre az évre 
szól, tehát 3 hónapra. Hátha egy rövidebb intervallumra, amíg annyira talán nem leng ki az árak amplitúdója, nem 
annyira kockázatos legalább valamilyen árat mondania egy szolgáltatónak. Bízunk benne, hogy erre lesz 
jelentkező. Létezik a KEF, ami egy állami alap, és ahol tartalékok vannak képezve nagy állami intézmények 
számára, például a tankerületeknek, iskoláknak, stb. Ők az Állam által beszerzett energiából látják el az 
intézményeket. Válsághelyzetekben ide lehet regisztrálni és mint megtudtam, nem mi voltunk az egyetlen 
önkormányzat, aki pánikszerűen ezt meg is tette. Meg lehet próbálni innen energiához jutni. Sajnos még a 
regisztrációnkra sem érkezett válasz, annyi sem, hogy tudomásul vették a jelentkezésünket, nem még a 
kérésünkre, hogy tudunk-e tőlük gázhoz jutni. Ez a 3 hónapos közbeszerzés most lezajlik, nagyon reméljük, hogy 
lesz jelentkező. Amennyiben nem, úgy a jelenlegi szolgáltatóval fogunk - vis maiorra hivatkozva - szerződést kötni 
és így valószínűleg kizárólag napi piaci áron fogunk tudni gázhoz jutni. Úgy gondolom, hogy abban a helyzetben, 
amikor azt kell eldöntenünk, hogy az óvodákat és bölcsődéket zárjuk-e be télre és az energia beszerzésnek 
beláthatatlan költségei vannak, és amíg csak nem lehetetleníti el teljesen az önkormányzat kötelező és önként 
vállalt feladatinak ellátását ez a helyzet, addig biztosítanunk kell az óvodák és bölcsődék, az intézményeink fűtését. 
Sajnos ötletünk sincs, és ebben az országban senkinek sincs, hogy hogyan fognak alakulni az árak. Terveket 
tudtunk bekérni a szervezeti egységeinktől, a FIÜK-től, a Hivataltól, a cégektől, amelyek a jelenlegi árakkal tudnak 
kalkulálni. Erre az évre nincs korrekciós lehetőségünk, például a FIÜK-nél a magasabb összeg is rendelkezésre áll 
arra az esetre, hogy ha magasabb összegű szerződést kötünk, akkor ki tudja fizetni. Jövőre viszont nem tudom, 
hogy fogunk tervezni. A FESZ Kft-nél volt egy, még idénre vonatkozó plusz kérés, de mindenhol máshol az idei 
költségvetésből fedezzük az energiaárakat még úgy is, hogy ezek meg fognak növekedni a következő 3 hónapban. 
Valahol ehhez kapcsolódott a közétkeztetési közbeszerzési kérdés is. Most ott tartunk, hogy a jövő év első vagy 
második negyed évéig tartó villamos energia szerződéseinken – hacsak virtuálisan is, de – spórolunk. Ott muszáj, 
hogy fix, szerződött áron szolgáltassanak. Ezeket a pénzeket szeretnénk energetikai fejlesztésekre fordítani, 
aminek az igényeit most mérjük fel a szervezetben. Szívesen kezdeményezek erről Önökkel megbeszélést, hogy 
tekintsük át, mi várható. Ebben a pillanatban viszont gyakorlatilag nincsenek rendelkezésre álló pontos adatok a 
jövő évet tekintve. Ezzel az évvel megvagyunk, ez rendben van. Ha napi áron fog menni a fűtés, akkor az egy kicsit 
megterhelő lesz, de megvagyunk. Hogy jövőre mi lesz és egyáltalán hogyan fogjuk tudni kigazdálkodni, milyen 
intézkedéseket kell hoznunk és megtennünk, erről sokat kell még beszélnünk az elkövetkezendő hónapokban. 
Nálam ennyi volt felírva, kérem jelezzék, ha kimaradt valami. Az 50 millió Ft-ot szívesen támogatom, ha nem a 
Bakáts Bunker soráról vesszük el, hanem máshonnan. A FEV IX. Zrt-től elvonni szándékozott fél milliárd Ft-ot 
természetesen nem támogatom. Sajnálom, hogy ennyit kellett várni a válaszomra és ilyen türelmetlenek voltak a 
Képviselő Urak. A Kormányhivatal válaszában az szerepel, hogy a visszamenőleges – ilyen típusú – képviselői díj 
emelés akkor jogszabály ellenes, ha az érintetteknek kárt okoz. Mivel az érintetteknek ez nem kárt okozott, hanem 
jól jött, jóval több lett a fizetésük, ezért nem jogellenes. Így ezzel az összeggel szerepel a költségvetésben a 
képviselői díj keretösszeg.  
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Polgármester Asszony elfelejtett reagálni a jégpálya sorának bizottsághoz történő 
rendelésére. 
 
Baranyi Krisztina: Elnézést, úgy emlékszem, hogy a beszámolónál elmondtam, de akkor elmondom a 
költségvetés vitájában is. Amennyiben a megállapodás részleteit a Bizottság szeretné eldönteni, előírni, 
maghatározni, akkor azt támogatom. 
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Deutsch László (ÜGYREND): Polgármester Asszony válaszát nem fogadom el, fenntartom a kérésemet a 
Kormányhivatal felé. Asszonyom, amióta megalakult ez a Képviselő-testület, Ön a rossz híremet kelti, hazudik 
rólam, az egyesületemről, a felségemről, a gyerekeimről és minden egyes alkalommal degradál. Elég volt, de Ön 
vesztette el először a fejét. Itt van 3 régi Képviselőtársam, Hidasi Gyula, Zombory Miklós és Sajó Ákos. Ismernek 
alaposan, soha nem volt olyan a stílusom, mint Önnel szemben, de ezt Ön váltotta ki belőlem. Ennyit tud. Úgy 
látszik, hogy megszökött az orvosa. 
 
dr. Mátyás Ferenc: 2020 januárjában, a pandémia előtt jeleztük, hogy probléma a nyilvános WC-k hiánya és átfogó 
koncepció kellene arra, hogy ez hogyan lesz kezelve. Eltelt 2,5 év és arról kapunk tájékoztatást, hogy elkezdődtek 
a tárgyalások, de egyébként egy árva szót sem mondtak arról, hogy történt-e bármi, ha igen, az hogy áll. 2,5 év 
alatt idáig jutottunk, ez azért nagyon-nagyon gyenge teljesítmény. Tényleg kérem, hogy legközelebb ne 2,5 év 
múlva kapjunk információt, hanem folyamatosan adjanak visszajelzést. Mindig elmondják, hogy tájékoztatni fogják 
a Képviselőket, aztán pedig jól nem. Számoljanak be róla, hogy hogyan haladnak, mennyi tárgyalás volt eddig, 
miben maradtak, mikor várható megállapodás és kézzel fogható eredmény? Volt 2,5 év türelem, ami szerintem 
korrekt dolog, de elfogyott. 
 
Reiner Roland: A Haller park felújításánál kimaradt WC ügyben tavaly decemberben hozott egy döntést vagy a 
Bizottság, vagy a Képviselő-testület. Be volt állítva a költségvetésben és el is kezdődött a munka, de az Iroda akkor 
szembesült vele, hogy ez lényegesen bonyolultabb dolog, mint bármilyen más épület elhelyezése. Ha minden igaz, 
akkor most már rajtra készen áll a közbeszerzés elindítása. A legutóbbi költségvetés módosításnál az én kérésemre 
került be egy 40 millió Ft-os összeg nyilvános WC telepítésére. Az elmúlt 2 hónapban árajánlatokat kértünk műszaki 
megoldásokra és egyébként nagyságrendileg a készülék árához mérhető kiadást jelent a közművek – víz, áram, 
szennyvíz – kiépítése is. A vitában azt mondtam, hogy a Tinódi játszóteret fogjuk először megvizsgálni, a Kerekerdő 
pedig a második lesz. Be lehet adni erre egy módosító javaslatot, de egyébként május végén ebben már 
elkezdődött a munka. 
 
Szilágyi Zsolt: Elhangzott, hogy közel 3 éve szó van erről a WC témáról. Kértem is róla tájékoztatót, amit 15 nap 
helyett 171 nap múlva kaptam meg Alpolgármester Úrtól. Volt is belőle viccelődés és az volt a válasz, hogy a 
tárgyalások megrekedtek. Ki tudja, meddig lesznek megrekedve? Lehet, hogy a következő ciklusig főleg úgy, hogy 
van minden más egyéb is. Azért nyújtottam be az előterjesztést, mert nagy igény lenne a mosdóra, rengeteg szülő 
és gyerek jár oda. Ha tovább folynak a tárgyalások, akkor jöhet a Kerekerdő park is. Rengeteg hely van még, ahol 
szeretnének illemhelyet a lakók és szerintem a XXI. században elvárható, hogy a gyerekeket ne a bokorba kelljen 
vinni. Szeretném tartani az eredeti előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Igen, de szerintem a Bakáts teret meglátogatóknak is jár ez a lehetőség. 
 
Csóti Zsombor: Megmondom őszintén, nem nagyon tudtam követni Polgármester Asszony számtan példáját, de 
nem is ez a lényeg. A módosító javaslat a Pénzügyi Iroda és a FEV IX. Zrt. hathatós közreműködésével készült és 
nem véletlenül a 7. sz. mellékletben kívánjuk feltüntetni ezt az összeget. Mivel valóban csak tervezői költségvetés, 
kérem Polgármester Asszonyt, hogy változtatás nélkül fogadja be és a realitások talaján majd meglátjuk, hogy 
állunk. 
Torzsa Sándor: Gondolkodtam rajta, hogy beszálljak-e ebbe az illemhely vitába. Ebben a ciklusban mi már 
létesítettünk egy új kulturális helyet, a Konnektor névre hallgató közösségi teret. Nagyon jól működik az FMK alatt, 
nincsenek panaszok, szeretik az ott lévők. Lehet, hogy arra a választási ígéretünkre is kellene hangsúlyt fektetnünk, 
hogy illemhelyeket állítunk fel. Ezeknek a száma per pillanat nulla. Ennyit sikerült megvalósítanunk. Én támogatom 
Szilágyi Zsolt javaslatát. Hovatovább kulturális intézményből van a kerületben nagyságrendileg tizen valahány 
darab, amit mi működtetünk. Mondhatnám, hogy egy kicsit le kellene tisztítani a profiljukat, kicsit átalakítani, hogy 
ne Sajó Ákos rendezvényét támogassa az FMK és neki kelljen rendezvényt létrehoznia az FMK támogatásával. 
Ebben lennének kihívások. A választási kampányban is láttuk az FMK logóját máshol is. Ezekkel is érdemes lenne 
foglalkozni. Várunk egy előterjesztést a Bakáts Bunkerről. A városvezetés be is fogadta, hogy itt lesz a szeptemberi 
ülésen. Várjuk meg és utána megnézzük, hogy szükséges-e beállítani 50 millió Ft-ot erre a célra. 
 
Baranyi Krisztina: Csóti képviselő úr, figyelembe vettem az érveit. Kötelezettségvállalásról van szó, remélem, 
hogy nem sokáig lesz lekötve ez az összeg, de befogadom a módosító javaslatát teljes összegében. Torzsa 
képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy a Bakáts Bunker 50 millió Ft-os költsége nem fehérfalas kiállítóhely és 
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a Bakáts tér nyilvános illemhelye kialakításának összköltsége. Ezzel áll szemben ugyanannyi pénzért a Tinódi 
játszótér WC-je. Azt javaslom, hogy ne Szilágyi képviselő úr módosítását támogassák, hanem teszek én egy 
módosító javaslatot, ami illemhely létesítésére szól 20 millió Ft-tal a Tinódi játszótérre. Így fel sem merülhet az a 
vád, hogy a Tinódi utcai játszótér WC-je kizárólag a Bakáts Bunker felújításának ellehetetlenítése miatt jött a 
Képviselő-testület elé.  
 
Reiner Roland: Ismét megpróbálom elmondani, hogy van pénz a költségvetésben a Tinódi utcai játszótéren 
nyilvános illemhely telepítésére. Betehetünk plusz összeget, de van. 
 
Gyurákovics Andrea: Érdekes ezt hallani, mert a sajtónyilatkozatokban az elmúlt időszakban Baranyi Krisztina 
azt hangoztatta, hogy nem tudja, az Önkormányzat miből fogja kitermelni a magasabb rezsiszámlát. Talán ma 
negyedszerre hallom, hogy erre van pénz és az idei évre minden meg van oldva. Nem értem ezt a kettősséget. A 
nyilatkozataiban azt mondta, hogy nem tudja, miből fogja kifizetni az Önkormányzat idén a megemelt 
rezsiszámlákat. Erre tettem én javaslatot, hogy segítsünk a FIÜK-nek és kezdjünk el tartalékolni. Ugyanez van a 
Bakáts Bunker esetében is. Emlékeim szerint az előző ülésen nem azt mondtuk, hogy nem szeretnénk támogatni, 
hanem azt, hogy ha látjuk a részletes költségvetést, egy tételes kimutatást, akkor újra beszéljünk róla, az összeg 
pedig kerüljön céltartalékba. Úgy tudom, hogy az előző költségvetés módosításnál ezt fogadta el a Képviselő-
testület. Ehhez képest most megint itt van a Bakáts Bunker 50 millió Ft-tal, nincs tételes kimutatás, nem tudjuk, 
hogy mit takar ez az összeg, ugyanakkor Baranyi Krisztina visszakérdez, hogy miből gondoljuk, hogy 7 millió Ft-
ból meg lehet csinálni az Erkel utcai óvoda pancsolóját. Egyik oldalról mi számon vagyunk kérve, ha beállítunk 
valamilyen összegeket valamelyik sorra, a másik oldalról viszont ha mi kérünk részleteket, akkor azt nem kapjuk 
meg. Ez ugyanaz a kettősség, mint a FEV IX. Zrt. személyi kérdéseinél. Az egyik cégünknél ránk tartoznak, de a 
másiknál ne is kérdezősködjünk.  
 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: Pataki Mártontól kérdezném, hogy ez a fél milliárd Ft okoz-e likviditási problémát a cégnél. Ha 
igen, akkor mekkora összegnél nem lépne fel ilyen veszély? Polgármester Asszonynak szólna a következő kérdés, 
kár, hogy kiment. Most már számon tartani sem tudom, hány féle elképzelést hallottam a Bakáts Bunkerrel 
kapcsolatban. Ha jól emlékszem, legutóbb arra kellett volna az 50 millió Ft, hogy maga a helyiség megfeleljen a 
tűzvédelmi előírásoknak. Ez a duális funkció, hogy egyszerre lenne közWC és kiállító terem, nekem még új. De 
már tényleg nem értem, hogy egyáltalán van-e valamilyen koncepció ezzel kapcsolatban. Egyetértek Mátyás 
Ferenccel, ne költsünk addig erről a sorról – főleg amíg pénz sincs rajta -, amíg nincs egy tételes listával ellátott 
előterjesztés a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság előtt. 
 
Reiner Roland: A legutóbbi költségvetés módosításnál úgy szerepelt, hogy benne volt mind a Bakáts Bunker, mind 
a kávézó kialakítása. A vitában kiderült, hogy mindkettő olyan tétel, amit nem támogat a Képviselő-testület ebben 
a formában. Ezért a következő alkalommal a városvezetés már úgy nyújtotta be, hogy a kávézót felejtsük el, viszont 
a Bakáts Bunkernek adjuk meg azt a funkciót, hogy nyilvános WC-ként is tudjon üzemelni. Azóta ez a koncepció 
nem változott és azt hiszem, ez lehet a feloldása is. 
Mezey István: Talán a múltkor markánsabban lehetett látni, hogy a Bakáts Bunkerrel kapcsolatban nincs meg a 
képviselői bizalom. Olyan rétegkulturális közösségi tér kialakítása történik, amiről Önök nem szívesen tájékoztatják 
a Képviselő-testületet. Valószínűleg abbéli félelmükben, hogy mi azt nem feltétlenül támogatnánk. Szerintem jól 
érzik. Szilágyi képviselő úr indítványa minden bizottsági ülésen többséget kapott, ebből én azt dekódolom, hogy 
továbbra sincs meg a bizottsági és képviselői bizalom a Bakáts Bunkerrel kapcsolatban. Vitatkozhatunk azon, hogy 
egyértelműen csak az volt-e az előterjesztő szándéka, hogy a Tinódi játszótéren illemhely létesüljön. Valójában az 
a szándék is megfogalmazódhatott az előterjesztésben, hogy Ő a Bakáts Bunker projektre nem szívesen áldozna 
ekkora összeget. Ha csak egy mosdó kialakításáról lenne szó, akkor az a Bakáts Bunkernél is jóval alacsonyabb 
összegből megoldható lenne. Megint arról van szó, hogy Önöknek van egy áttételes szándéka, amit hol tűzvédelmi, 
hol illemhely kialakítási, hol egyéb választási ígéretekre próbálnak ráhúzni, de valójában egy speciális 
rétegkulturális közösségi teret akarnak létrehozni, amire most nem szívesen áldoznánk ekkora összeget. Javaslatot 
is teszek arra – nem felülírva Szilágyi Zsolt eredeti előterjesztését -, hogy a maradék összeg kerüljön egy 
ferencvárosi krízisalapba. Többször beszéltünk róla, hogy az elszabadult energiaárak miatt esetleg szükségessé 
válik egy ilyen alap létrehozása. Pontos számokat még nem tudunk, de egy ilyen helyre rakott pénz bármekkora is 
lehet, valószínűleg nem lesz elegendő. Mindenképpen azt a hozzáállást mutatná, hogy szeretnénk segíteni 



47 
 
 

elsősorban a Ferencvárosban élőket. Akár a bérlőket, akár a lakókat. Különösen ebben a helyzetben nem egy 
ködös rétegkulturális központ létrehozására kellene ekkora összeget elkölteni. Ha marad a Tinódi játszótéri WC 
után pénz, akkor az kerüljön egy krízisalapba és ha Vezérigazgató Úrnak nincs szüksége arra a hatalmas elhatárolt 
összegre, akkor azzal is tudjuk növelni a befizetéseket. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az önmagában nem igaz, hogy nem áldozna szívesen a Képviselő-testület a Bakáts Bunkerre. 
Az volt a kérés, hogy lássuk a részleteket. Javaslom Képviselő Úrnak is az értelmező hallgatást, mert senki nem 
arról beszélt, amit most megpróbált a szánkba adni. Ha azt mondjuk, hogy 50 millió Ft, akkor az elég arra, hogy 
felújítsuk a helyet? Elég arra, hogy üzemelni tudjon, legyen benne egy illemhely és el lehessen kezdeni használni? 
Én olyanba nem megyek bele szívesen, hogy most megszavazzuk ezt az összeget, majd 1 hónap múlva kiderül, 
hogy igazából kellene még 30 millió Ft és olyan szituációban leszünk, hogy beletettünk már 50 millió Ft-ot, és 
nagyon ciki lenne, ha azt a plusz 30 millió Ft-ot már nem adnánk meg. Vagy megadjuk a 30 millió Ft-ot és kiderül, 
hogy hiányzik még 100 millió Ft. Erre legyen egy konkrét válasz, hogy ha megszavazzuk, elég lesz-e ahhoz, hogy 
minden értelemben használható legyen a hely? 
 
Árva Péter: Kicsit vitatkoznék Mátyás Ferenccel, mert Mezey István jól látja. Ha az a kérdés, hogy a Bakáts Bunkert 
10 millió Ft ráfordítással ki lehet pofozni és használhatóvá tenni, akkor azt mi támogattuk. Kb. egy ekkora összeget 
érzek elfogadhatónak ebben a történetben. Nem lesz elég. Elköltünk 50 millió Ft-ot, elkezdjük használni és fél év 
múlva szembesülünk vele, hogy például az épületnek nincs vízszigetelése. A korábbi bérlő arra panaszkodott, hogy 
szétrohadt az összes díszlete, begombásodott és tönkrement. Itt fogunk állni fél év múlva és arról fogunk 
beszélgetni, hogy baromi jó ez a Bakáts Bunker, már tényleg csak 100 millió Ft-ot kellene rákölteni egy kis 
vízszigetelésre és akkor már tényleg a világ legeslegjobb helye lesz. Számomra a Bakáts Bunkerre teljesen 
elfogadhatatlan pénzt költeni úgy, hogy állítólag készülnek az előterjesztések és majd egyszer meg is kapjuk, 
pontos ismeretek nélkül. Ha Szilágyi Zsolt véletlenül befogadná a polgármester javaslatát, akkor benyújtok egy 
olyan módosító indítványt, hogy ne tegyük most oda az 50 millió Ft-ot. Nem látok semmit és nem hiszem el ezeket 
a számokat. 
 
Döme Zsuzsanna: Arra akartam emlékeztetni Mezey Istvánt, hogy ez a koncepció egyszer kapott már támogatást, 
tehát nem igaz, amit mond. A legutóbbi vitában arra is utaltam, hogy évekkel korábban Kállay Gáborné 
alpolgármester asszony is szerette volna valahogy hasznosítani ezt a részt. Itt a felújított Bakáts tér, szerintem ez 
már sokkal indokoltabb. Látjuk, hogy van rá érdeklődés, ajánlásokat is hoztam. A WC kialakítását és azt, hogy 
elkezdődhessen a kulturális élet, támogatta már ez a Képviselő-testület. Hogy időben is lássuk a folyamatot, ezután 
történt, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal további olyan tervezést és megoldásokat kért, amire a Hivatal 
munkatársai korábban nem gondoltak, úgy ítélték meg, hogy ezekre nem lesz szükség. Ekkor jöttem én ezzel a 
katasztrófavédelemre fordítandó kerettel. Valóban nem tudtam pontosan és a Hivatal becsléseire támaszkodtam 
abban, hogy mi lesz ennek a vége. Valóban ebben maradtunk tavasszal, hogy érkezik egy részletes előterjesztés. 
Nem is felejtettem el, tegnap a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén meg is hallgatták, 
amit itt is előadok. Az az oka, hogy nincs Önök előtt, hogy múlt hét hétfőn érkezett meg az országos 
katasztrófavédelemtől az a jóváhagyás, hogy az olcsóbb tervre rábólintottak. Most zajlik a tervezés és úgy ítéltük 
meg a FIÜK vezetőjével, hogy az októberi ülésre valóban részletesen, tételesen és pontosan meg tudjuk határozni 
az elemeket. A Képviselők akkor is elmondták, hogy kell illemhely a Bakáts térre, de ezt sem tudjuk megnyitni a 
katasztrófavédelmi rábólintás nélkül. Mint ahogy hallottuk is, volt már olyan döntés, hogy erre az illemhelyre 
különítsen el pénzt a Képviselő-testület. Tőlem az összes ülésen tehetünk rá 50 millió Ft-ot, de lehet, hogy ebben 
az esetben nem én voltam figyelmetlen, hanem esetleg egy másik szándék vezérelte Képviselő Urat akkor, amikor 
benyújtotta ezt az egy mondatos költségvetés módosítást. 
 
Pataki Márton: A tájékoztatónál is említettem, hogy a június 30-i állapot szerepel abban az első féléves 
jelentésben. Ahhoz képest 130 millió Ft-ot már visszautalt a cég az Önkormányzatnak, ami az előző évi 
túlkompenzáció volt. És itt van egy fontos dolog, amit érdemes lenne megérteni. A FEV IX. Zrt. a vagyonkezelést 
és a parkolást közszolgáltatási szerződések keretében végzi. Ennek többek között az a lényege, hogy a 
társaságnak ebből a tevékenységből sem nyeresége, sem vesztesége nem lehet. Erről szól a kompenzáció. Ha 
több kiadás keletkezik a feladatellátáskor, akkor alulkompenzáció a helyzet és a következő évben ezt pótolja az 
Önkormányzat. Ha viszont kevesebbet költ a cég, mint ami megjelent a tárgyévi költségvetésben díjazásként, akkor 
azt visszafizeti a következő évben az Önkormányzat részére. Az alulkompenzáció korlátozásra került, éppen a 
Demokraták Frakciójának javaslata értelmében. 10% mindkét szerződésben, maximum ennyivel léphetjük túl a 
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tárgyévi költségvetésben meghatározott előzetes kompenzációt. Ha a mai ülésen 500 millió Ft-ot elvonna a 
Képviselő-testület ebből a kompenzációból, akkor hiába van a cégnél pénz, azt nem használhatná fel, hiszen csak 
10%-kal léphetjük túl a költségvetésben meghatározott összeget. Gyors fejszámolás alapján kb. 350 millió Ft-ot 
kellene lehúzni a feladatok végrehajtásából, és akkor már nyilván nem lenne igaz, hogy rovarirtásra és minden 
másra jelentkezzenek a lakók. Egyébként pedig olyan változások vannak – például a parkolási díjak emelése – 
amik automatikusan növelik a FEV IX. Zrt. kiadásait is. A mobilfizetési díjaknak a 10%-a a mobiljutalék, amit a FEV 
IX. Zrt-n keresztül fizet be az Önkormányzat, de a mi kasszánkból megy ki. Összességében azt gondolom, hogy a 
cég tárgyévi díjazását lecsökkenteni nem egy végrehajtható elképzelés. Ha az a szándéka a Képviselő-testületnek, 
hogy hozzányúljon ahhoz a tartalék pénzhez, ami a korábbi Ráday utca-Lónyay utcai telek apportjából származik, 
akkor az alaptőke csökkentésén keresztül tudja megoldani. Ez adómentes, hiszen akkor alaptőke növelés 
keretében került be apportként a telek a céghez, amit aztán eladtunk. Ez tehát a saját tőkéjének a része. Dönthet 
úgy a Képviselő-testület, hogy lecsökkenti a saját tőkét és visszakéri a pénzt magához. Reálisan mi az az összeg, 
ami nem a cég likviditásához kell? 300-400 millió Ft között van, de ennek utána kellene számolni, mert napi szinten 
nem foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mi az, ami már zavart okozna. Mindig ezt a 300 millió Ft-ot szoktam 
mondani, amikor Torzsa képviselő úr rákérdez. Ez biztos, mert egyszer végeztünk egy kalkulációt, hogy mennyi 
volt az eladott telek értéke és ehhez képest a mai napig mennyi pénzt költött el a FEV IX. Zrt. a Vízisport utcai 
létesítményre. Így jött ki a 300 millió Ft. 
 
Baranyi Krisztina: Örülök, hogy ilyen komolyan vette a kérdést Vezérigazgató Úr. Még egyszer mondom, hogy a 
FIÜK-nek nem pénz kell, mert megvan a forrása az idei évi energiaszámlákra, hanem gáz kellene, amit viszont 
senki nem akar adni. Sok szó esett már róla, hogy mit hiszünk el és mit nem a különböző költségbecsléseknél. 
Legutóbb éppen a Valéria tér kapcsán említettük ezt. Emlékeztetném Önöket, hogy a Haller u. 50. sz. alatti épület 
függőfolyosó felújítása 50 millió Ft-os elhitt költséggel kezdett, amit megszavaztak. Aztán lett 70 millió Ft, most 
pedig 120 millió Ft-nál tartunk. Minden alkalommal elhittük, megszavaztuk. Ugyanez a Telepy utcai épület liftje. 
Tehát azt számon kérni, hogy a katasztrófavédelem által kért és megbecsült összeg változhat és emelkedhet, nem 
reális, mert ilyen egy önkormányzat életében előfordul. Még egyszer felhívom a figyelmüket, hogy ha Szilágyi 
képviselő úr módosító javaslatát elfogadják, akkor még egyszer lesz pénz a Tinódi utcai játszótér WC-jére. Már 
van pénz erre a költségvetésben beállítva, de akkor még egyszer lesz rá pénz, tehát 2 db WC lesz a játszótéren, 
viszont a Bakáts téren nem lesz WC.  
 
Gyurákovics Andrea: Vezérigazgató Úr azt mondta, hogy 130 millió Ft átutalásra került. Azt is elmondta, hogy a 
bankbetéthez csak úgy lehet hozzányúlni, ha tulajdonosi döntés születik róla. Tehát a 130 millió Ft-ot nem a 
bankbetétből utalták vissza, mert arról tulajdonosi döntés nem született. A cég jegyzett tőkéje tudomásom szerint 
553 vagy 558 millió Ft, bankbetétben pedig van kb. 600 millió Ft. Alapesetben egy átmeneti tőkecsökkentéssel – 
ahogyan Ön mondta nekem tanácsként és ezt megfogadtam – a pénz mozgatható lenne, csak tulajdonosi döntés 
kellene hozzá. Baranyi Krisztina már másodszor mondja, hogy van pénz az idei évi megnövekedett rezsiszámlákra. 
Ez olyan megnyugtató mondat, amiből úgy tűnik, hogy külön nem kell tartalékolnunk, erre van pénz a 
költségvetésben. Ezért visszavonom a módosító javaslatomat. Igaz, hogy korábban a sajtónyilatkozatokban mást 
mondott Baranyi Krisztina, de akkor higgyük el azt, amit most mondott. Az előbb hangzott el, hogy van pénz az idei 
számlák kifizetésére. Azt kérdeztem, hogy a megnövekedett összegű számlák kifizetésére van-e pénz? Erre 
válaszolta 2 perccel ezelőtt, hogy igen, van pénz a FIÜK-nél. Nem értem, de majd kér szót és elmondja, hogy mi a 
helyzet. A Bakáts Bunker 50 millió Ft-ja a katasztrófavédelmi megfelelésről szólt, most pedig Baranyi Krisztina 
elkezdte összezavarni a Képviselőket a költségvetési sorokkal, hogy mire hogy van, mire hogy nincs forrás. Tegnap 
a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha és amennyiben van pénz a Tinódi játszótéri WC-re, akkor a következő 
helyszín a Kerekerdő park lenne. Ott sincs kialakítva közterületi illemhely és gondolom, hogy át tudjuk oda 
csoportosítani a pénzt a Tinódi helyett, tehát elveszni nem fog. Van hova tenni. 
 
Torzsa Sándor: Nem pontosan értem a számokat. Polgármester Asszony azt mondta, hogy talán 20 millió Ft elég 
lehet illemhely létesítésére a Tinódi utcai játszótéren. Közben látom a költségvetésben, hogy a Haller parkban 65 
millió Ft van beállítva ugyanerre. Ott miért kerül annyiba, ha a másik helyen elég lenne rá 20 millió Ft? Ez nekem 
nem áll össze. Azt is tapasztaljuk, hogy ami 20 millió Ft volt 1 évvel ezelőtt, az ma már bőven 40-50 millió Ft. 
Vezérigazgató és a többi cégvezető is ezt nap mint nap tapasztalja. Sajnos az 50 millió Ft – amit Szilágyi Zsolt 
javasolt a WC-re a Tinódi játszótérre – túlzó összeg és nagyon szeretném, ha nem kerülne teljes egészében 
felhasználásra. Abban viszont igaza van Polgármester Asszonynak, hogy ha valamire kevés pénz van beállítva, 
akkor csak úgy tud megkezdődni a beruházás, ha újra költségvetést módosítunk. Egy dolgot hadd javasoljak a 
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városvezetésnek. Semmiképpen ne építsenek 2 db WC-t a Tinódi parkba. Elég lesz 1 db is. Legyünk egymással 
korrektek, hiszen elég régóta ismerjük egymást! Igen, szerintem van egy olyan a Képviselő-testületben, hogy nem 
szeretnék ezt a Bakáts Bunker projektet, csak senki nem szeretné kimondani és van benne egy tesze-toszaság. 
Bennem is vannak nagy kérdőjelek, hogy ebben az anyagi helyzetben szüksége van-e Ferencvárosnak erre a 
beruházásra? Elmondtam a költségvetés sokadik vitájánál, hogy annyi bizalom biztosan van Alpolgármester és 
Polgármester Asszonyban, hogy ha kapunk egy előterjesztést, amiből pontosan látjuk, hogy kik lennének ott, 
hogyan működne, gazdaságilag rentábilis lenne-e, fenntartaná-e magát, akkor megfontoljuk. Elfogadom, hogy nem 
születtek meg időben az árajánlatok és nem tudták behozni az előterjesztést. Októberben is lesz ülésünk, biztos 
lehet benne a városvezetés, hogy én érdeklődve fogom olvasni majd ezt az anyagot, de most még kérdőjel, hogy 
valóban a Bakáts Bunker-e az a fejlesztési irány, ami a legfontosabb most Ferencvárosban.  
 
Mezey István: Alpolgármester Asszony, én a tegnapi és a tegnapelőtti bizottsági üléseken történtek alapján 
mondtam, hogy nem feltétlen a támogatás. Elképzelhető, hogy korábban koncepció-szerűen a Képviselő-testület 
támogatta, de ha jól emlékszem, a Polgári Frakció soha. Ez most lényegtelen is abból a szempontból, hogy a 
bizottsági üléseken szinte egyhangúan ment át Szilágyi Zsolt javaslata. Ha a határozati javaslatot jól értettük, akkor 
nem is csak a Tinódi utcai illemhelyről szól, hanem arról is, hogy a Bakáts Bunkerre most nem költünk és különösen 
nem ennyit. Az, hogy csak a Bakáts Bunkerrel együtt lehet illemhelyet kialakítani a téren, és csak így lehet ezt 
elképzelni, ne haragudjanak, de nem hiszem el. Lehetséges, hogy Önök szívesen összekapcsolják az illemhely 
szükségletét egy Önök által szeretett projekttel, de az, hogy máshol nem lehet létrehozni és különösen az, hogy 
ekkora összeg kell erre a dologra, nem hihető. Szeretném, ha komolyabban vennénk egymást, jelentős részben a 
Képviselőtársaim sem most kezdték a szakmát. Jó lenne, ha nem próbálnánk ilyen álságosak lenni, mert pont ezek 
az érvelések növelik bennünk a bizalmatlanságot. Volt egy Kultiplex nevű hely Ferencvárosban, nem tudom, 
emlékeznek-e rá. Majd kérhet szót, amikor elmondja, hogy Martos Dániel, meg úszómester, meg a szokásos 
dolgok, amikkel megpróbál annullálni, de én más szempontból szeretném felhozni. Az is egy rétegkulturális hely 
volt, korábban remek mozi Kinizsi mozi néven. De átváltozott egy rétegkulturális hellyé, és a környéken élők, 
valamint a Markusovszky teret használók nyomására volt kénytelen megszüntetni nem a FIDESZ-es városvezetés, 
hanem az Ön főtanácsadója, dr. Gegesy Ferenc. Ezt most csak azért hoztam elő, mert ha egy Önkormányzat olyan 
időszakot él, hogy van lehetősége hasonlók kialakítására, akkor tegye. Nem a rétegkulturális hellyel és a nem fehér 
falú kiállító termekkel van problémám. Nem szeretném, ha boszorkányüldözés lenne, hogy a FIDESZ valamilyen 
kulturális elképzelést nem támogat, pláne üldöz. Szó sincs erről. Arról van szó, hogy Önök egy közösségi teret 
akarnak létrehozni, amit egyre ködösebb - hol tűzrendészeti, hol illemhely létrehozási - szándékok mögé 
szeretnének elrejteni egyre látványosabban. Erre pedig a Képviselők reagálnak, a bizottsági üléseken reagáltak. 
Ha Önök ezt nem akarják meghallani, az természetesen az Önök joga. 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, volt már Ön a Bakáts Bunkerben? Merthogy ott van WC, csak nem tudjuk kinyitni 
a nagyközönségnek a tűzrendészeti és katasztrófavédelmi előírások miatt. Tehát van WC, kialakítottuk erre a célra, 
csak nem tudjuk megnyitni. Éppen emiatt kellene folytatni, mert az előző 10 millió Ft-ból erre is költöttünk. De ha 
most az lesz a döntés, hogy nem lesz Bakáts Bunker, mert annyira gyanakvóak a rétegkulturális helyek irányába 
a Képviselők, akkor keresnünk kell egy másik helyet a téren, terveztetni kell, feltörni a térkövet és még egyszer kell 
költenünk a Bakáts téri WC-re. Sajnálom, hogy nem volt még ott, mert egyébként a WC-k készen vannak a 
földszinten, tök jól néznek ki, csak nem tudjuk megnyitni a később jött előírások miatt. Erre kérünk forrást. 
 
Takács Krisztián: Vezérigazgató Úrnak köszönöm a választ, ezek szerint szerződésmódosítás nélkül nem annyira 
racionális ez az elvétel. Én kifejezetten örülök annak, hogy még nem tartunk ott, hogy a napi likviditási gondokkal 
való foglalkozás jelenleg nem tartozik Vezérigazgató Úr tevékenységi körébe. Valóban nem is a pénz hiánya a 
gond, mert ha jól értem, a két közbeszerzés közti 230 millió Ft-os különbség rendelkezésre áll a FIÜK-nél. 
Gyakorlatilag a gáz hiánya a gáz és elsősorban ez a probléma. Az azért nem teljesen igaz, hogy ennyire 
bővelkedünk a pénzben. Alpolgármester Asszonynak mondom, hogy nem arról van szó, hogy mindenki mennyire 
ellenzi a Bakáts Bunkert, de a funkciójáról lehetne még bőven vitatkozni. A WC szükségességét szerintem senki 
nem kérdőjelezte meg. Egyszerűen arról van szó, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között elköltsünk-e 50 
millió Ft-ot egy olyan projektre, amiről konkrétumokat még mindig nem látunk. 
 
Takács Zoltán: Ha már szóba került a mellékhelyiség kérdése, nagyon örülnék annak, ha a Kerekerdő parkban 
mihamarabb lenne illemhely. Szerintem annyiszor hangzott el a „van pénz” kifejezés, mint „A Wall Street farkasa” 
című filmben. Ha ennyire jól állunk, akkor időszakosan megpróbálhatnánk, hogy a Ferenc téri mosdót pénteken és 
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szombaton tovább tartjuk nyitva, mint 22:00 óra. Amellett, hogy a családosok sokan igénybe veszik, nyár végén-
ősz elején sok ember mozog még esténként is a téren. Ha ennyire van pénz, miért zár be 22:00 órakor, ha pedig 
az ember kimegy szombaton éjfélkor, tele van a tér, nagy az átmenő forgalom, arról pedig ne is beszéljünk, hogy 
a szórakozni indulók vagy onnan hazatérő emberek hólyagja szokott lenni a legszűkebb, ezért hétvégén a 
kapualjakat nem rendeltetésszerűen használják. Kiváló lenne a Ferenc téri illemhely hosszabb nyitvatartása, ha 
már van ilyesmire forrás. 
 
Szilágyi Zsolt: Ha lezárjuk a Bakáts Bunker pincéjét, akkor a földszinti WC-ket nem lehetne használni? Az 
illemhelyhez nem kell katasztrófavédelmi engedély, ki lehetne nyitni. A két helyiség külön szinten van, ha nagyon 
akarjuk használni és tényleg fontos a mosdó funkció, akkor az megoldható. 
 
Mezey István: A Bunker helyén működött korábban egy hangszerüzlet? Ha igen, lehet, hogy jártam már ott. Az 
biztos, hogy mostanában nem voltam ott, de lám-lám, a Képviselők jelentős része sem volt. Soha nem hívtak oda. 
Erről beszélek, hogy ha szeretnének valamit, akkor meglehetősen komoly bizalmat ébresztene, ha egy bejárásra 
elhívnának minket, nincs is nagyon messze. Máris előrébb lennénk. De így, hogy egy költségvetési sorba egyetlen 
mondattal betesznek egy ekkora összeget, az kevésbé. Egyszer láttunk egy levelet egy kulturális intézménytől, aki 
leírta, hogy szeretne ott kiállítani. Valami hasonló kellene még, de Önök erőből próbálják ezt megoldani, pedig nem 
biztos, hogy mindenben ellenállás lenne. Nagyon tetszik Szilágyi Zsolt ötlete, ha csak a WC megnyitása lehetséges 
lenne, akkor miért nem ezt az utat járjuk? 
 
Baranyi Krisztina: Ha egyszer az életben eljönne egy Önkormányzat által szervezett ünnepi eseményre, például 
a március 15-ét ünneplő rendezvényre, akkor láthatná a Bakáts Bunkert. Kapott rá meghívót és az egyik programja 
éppen ezen a helyszínen volt. Legalább olvassa el a meghívót, akkor tudná, hogy értesítettük róla és megnézhette 
volna a Bakáts Bunkert. 
 
Mezey István: Talán erre már fölösleges is válaszolni, de az Ön aktuálpolitikai ünnepi megemlékezésein 
valószínűleg ezentúl sem fogok részt venni. 
 
Döme Zsuzsanna: Aktuálpolitikai ugyan nem volt az ünnepség, az irodalmi ösztöndíjasainak olvastak fel és egy 
alternatív Pilvax Kávéház ment ott. Tényleg javaslom, hogy nézze meg. Számon kért, hogy mi történne ebben az 
intézményben. Tavasszal 18 db ajánlást szedtem össze néhány nap alatt a Ludwig Múzeumtól kezdve a 
Képzőművészeti Egyetemen keresztül, nem kicsi rétegkultúrát képviselő szervezetekig, amit itt meg is mutattam. 
Nem volt ez annyira régen, csak néhány hónapja. Emlékezzünk rá! 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Az elhangzott módosító javaslatokat Polgármester Asszony 
befogadta, a részletesen kibeszélt Bakáts Bunker vs. Tinódi illemhely kivételével. Volt szóbeli módosítás, ami 
viszont vissza lett vonva.  
 
Döme Zsuzsanna: Most gyorsan rákérdeztem, a katasztrófavédelem nem engedi megnyitni külön a földszinti részt 
sem. Jól mondtam először és ebben meg is erősítettek. 
 
Baranyi Krisztina: Én akkor beadnék egy módosító javaslatot. Ha jól értem, senki nem akarja, hogy 2 db WC 
legyen a Tinódi játszótéren. Ha elfogadják Szilágyi Úr indítványát, akkor a már meglévő pénzösszeg mellé még 
lesz 50 millió Ft WC-re a Tinódi játszótéren. Nem, mégsem. Amire kíváncsiak voltunk, az fehéren-feketén kiderült. 
 
Reiner Roland: Tehát az egy módosító javaslatról kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk a 185/3/2022. sz. 
előterjesztésről. 
 
304/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 185/3/2022. 
sz. – „Módosító indítvány a 185/2022. számú előterjesztéshez” című előterjesztést elfogadja és az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a rendelettervezet 
részének tekinti. 
Határidő: 2022. szeptember 8.  
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 

A szavazásban 18 képviselő vett részt: 

 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
 
Reiner Roland: A részvételi költségvetés tárgyalásánál azt a formát fogadta el a Képviselő-testület, ami a rendelet 
vonatkozó 24. § (2) bekezdését törli, tehát ezzel kiegészül az előterjesztésben szereplő melléklet. Első 
szavazásunk az egy fordulóban történő rendeletalkotásról szól. Kérem, szavazzunk. 
 
305/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2022. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2022. szeptember 8.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 

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

 
Reiner Roland: Következik a döntési javaslat, a rendeletalkotás a költségvetés módosításáról. Kérem, 
szavazzunk. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen, 6 tartózkodás 
mellett megalkotja 22/2022. (IX.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 185/2022. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról, a FESZOFE Kft. 
közszolgáltatási szerződésének módosításáról. 
 
306/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2022. évre meghatározott eseti 

megrendelések összegét bruttó 5.000 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 

a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
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Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 185/2022. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról, a FESZOFE Kft. 
támogatási szerződésének módosításáról. 

 
307/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   
1./ a FESZOFE Nonrofit Kft-vel kötött támogatási szerződésben szereplő, a 2022. évre meghatározott támogatás 

összegét 15.000 eFt-tal megemeli,  
2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés jelen határozat a) 

pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére. 
Határidő: 2022. szeptember 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Deutsch László, Sajó Ákos és Takács Máriusz a szünet végén nem jöttek vissza az ülésterembe. 
 
 
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

176/2022. sz. előterjesztés 
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Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúan támogatta. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 176/2022. előterjesztés szerinti 
egyfordulós tárgyalásról. 
 

308/2022. (IX.8.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Máriusz  Távol  
 
Takács Máriusz képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a döntési javaslatról, a módosításról szóló rendelet megalkotásáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazás mellett megalkotja 23/2022. (IX.14.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. 
(X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
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Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
10./ Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 
187/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hosszú és részletes vita után nem 
támogatta az előterjesztést. Két módosító indítvány is érkezett a bizottsági tagok részéről. Az egyik az volt, hogy 
ne 12.000 Ft-ra, hanem 6.000 Ft-ra emelkedjen a díj, a másik pedig egy két lépcsőre tett javaslat volt. A lényege, 
hogy a várakozási hozzájárulás díja 2023. január 1-vel emelkedjen 6.000 Ft-ra, 2024. január 1-vel pedig 12.000 
Ft-ra. Nem szeretném megismételni azt a vitát, ami lezajlott a bizottsági ülésen. Tényleg minden irányból 
körbejártuk a témát. Fontos lenne, hogy legyen valamilyen elmozdulás erről a 2.000 Ft-ról és nem szeretném, ha 
olyan helyzet állna elő, hogy a sok javaslat közül nem fogadunk el semmilyen emelést. 
 
Zombory Miklós: Polgármester Asszony egyben fővárosi képviselő is. Ott megszavazta az emelést? Egyetértek 
azzal, hogy a 12.000 Ft nagyon sok. Gondoljunk bele, ha valakire nyugdíjas korára rámaradt egy idősebb autó és 
most ekkora összeget kellene kifizetnie az eddigi 2.000 Ft helyett. Vegyük hozzá az üzemanyag árak emelkedését 
és a javíttatás, szerviz, alkatrész költségeit is. Ha ezt még mi is növeljük, szerintem méltánytalan. Az is 
méltánytalan, hogy este 22:00 óráig tolták ki a fizetési időszakot. Sok az idős ember, akikhez 20:00 óra után jöttek 
a fiatalok látogatni, amikor már nem kellett fizetni. A bérlők is rosszul járnak, mert délutánonként 2 órát befizetett 
18:00 órakor és utána ingyenes időszak volt. Most viszont nem tudja megvenni 18:00 órakor a hátralévő részre a 
jegyet, csak 21:00 óráig, tehát este pizsamában, köntösben még le kell sétálnia és kifizetheti az utolsó 1 órát. Jó 
lenne, ha egy kicsit módosítanánk ezen. 
 
Sajó Ákos képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Takács Krisztián: Előre elnézést kérek, mert az előző napirendnél szerettem volna ezt felolvasni, csak annyira 
gyorsan végeztünk a vitával, hogy erre nem került sor. Még inkább kapcsolódna a közbeszerzési napirendhez, de 
azt pedig levettük. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak a július 22-i ülésén született egy olyan határozata, 
hogy felkértük a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy a közbeszerzési szabályzat és a beszerzési szabályzat 
aktualizált változatait terjessze a Bizottság elé. A határidő 2022. augusztus 30. volt, ez pedig nem történt meg. 
Kérem, hogy a következő bizottsági ülésre ezek kerüljenek be. 
 
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy ettől az áremeléstől sem kevesebb autó, sem több parkolóhely nem lesz 
Ferencvárosban. Inkább arra kellene megoldást keresni, hogy hogyan lehetne növelni a parkolóhelyek számát. 
Erre viszont ez az előterjesztés nem ad megoldást, hovatovább felháborító, ami le van benne írva. Engem a 
kommunista időkre emlékeztet azzal, hogy az autótulajdonosok ellen hergeli az embereket. Hogyan lehet leírni egy 
előterjesztésben indoklásként olyat, hogy „ha egy személygépjármű egy éven keresztül folyamatosan az A 
zónában – amelyben 600 Ft a díj óránként, a díjköteles időszak pedig reggel 8:00 órától este 10:00 óráig tart – 
parkol, akkor 2 millió 133 ezer 600 Ft parkolási díjat kell fizetnie”. Hogyan lehet így közelíteni a ferencvárosi 
autótulajdonosokhoz? Ha azt mondom, hogy ez egy rosszindulatú megközelítés, akkor nagyon finoman 
fogalmaztam. Nyilvánvaló, hogy egy ember nem azért tart autót, hogy a saját kerületében parkoljon vele reggeltől 
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késő estig. Az a szerencsétlen autós, aki arra kárhoztatott, hogy a Karácsony Gergely által vezetett Budapesten 
éljen, és el kell, hogy viselje a Torzsa Sándor által említett forgalomcsillapítás áldásait, az napközben a város 
további 22 kerületében parkol szeptember 5-től brutálisan megemelt parkolási díjért. Itt nincs igazságtalanság, 
amiről az előterjesztés ír. Az emberek kemény munkával dolgoznak meg azért, hogy legyen egy autójuk. Sokan 
azért használják, mert ez a munkaeszközük, a mozgáskorlátozott emberek életminőségén javít az autó. Ha 
valakinek 2-3 gyereke van, akiket óvodába-iskolába hurcol, akkor ő is használja. Nem beszélve arról, hogy egy 
tankoláskor közel 230 Ft ÁFA-t és jövedéki adót fizet meg, ami az állami adóbevételt növeli. Ennek pedig 
mindannyian a kedvezményezettjei vagyunk, autósok és nem autósok egyaránt. Ideje lenne befejezni ezt az 
autósok elleni hadjáratot, mert nem vezet sehova sem. Inkább arra kellene megoldást keresni, hogy hogyan lehetne 
megszüntetni a közlekedési káoszt Budapesten és hogyan találjunk megoldást a parkolási nehézségekre. A 
budapesti autósok túl sok jóra nem számíthatnak, maximum a folyamatosan őket érő stressz miatt szív-, és 
érrendszeri betegségekre. Mindent egybevetve nem kellene az Önkormányzatnak ilyen elvtelen indoklással a 
hatszorosára emelnie egy olyan díjat, amely kedvezményhez juttat ferencvárosi polgárokat. Javaslom, hogy ne 
emeljük meg a várakozási hozzájárulás összegét. 
 
Árva Péter: Fogom javasolni, hogy szüntessük meg a bizottságokat, mert ha ugyanazokat a vitákat folytatjuk le itt 
is, mint a bizottsági üléseken, akkor tényleg fölöslegesek. Azért van szükség ezekre a szabályozásokra, hogy azok 
az autósok, akiknek ez a munkaeszköze, sok gyerekük van, mozgáskorlátozottak, olyan élethelyzetben vannak, 
amiket Ön felsorolt, tudjanak autóval közlekedni. Mondok egy példát. Kb. 30 évvel ezelőtt bevezettük a fizetős 
parkolást. Képzeljük el azt a világot, hogy nincs fizetős parkolás Budapesten és mindenütt autók parkolnak, majd 
valaki azt mondja, hogy be akarja vezetni a fizetős parkolást. 30 éve van, valamennyire működőképesen tartja a 
várost. Azt mondanánk, hogy ez csak pénzlenyúlás, hiszen mindenki ki fogja fizetni ezt a pénzt, amit parkolási 
díjként kérünk. Ezért nem valódi érv. Pont azért csináljuk ezeket a szabályozásokat, hogy azok, akik valóban 
autóval közlekednek, tudjanak is és valóban kevesebb legyen az autók száma. Ténylegesen csak azok használják, 
akiknek máshogy nem berendezhető az élete. Nekem is 3 gyerekem van és próbálom úgy megszervezni, hogy a 
bölcsőde, az óvoda és az iskola közel legyenek egymáshoz és autó nélkül is megoldjuk. Nem mindenkinek van 
erre lehetősége, például aki Budapestről ingázik vidékre dolgozni. Ha ez így folytatódik, ahogy jelenleg van 
Budapesten, akkor nem fog tudni közlekedni. Párttársa azt mondja, hogy az emelés nagy terhet jelent az 
embereknek. Ön azt mondja, hogy ettől nem lesz kevesebb autó. Melyik az igazság? Nagy teher lesz és nem fogja 
kiváltani az autót, vagy nem lesz kevesebb autó? Én azt remélem egy ilyen szigorítástól, hogy kevesebb autó lesz. 
Tényleg szeretném Önt meggyőzni. Képzelje el azt a helyzetet, hogy egy fiatal felköltözik vidékről Budapestre és 
keres magának egy lakást. Azt hallja, hogy bejelentkezik állandó lakcímre és ingyenesen fog parkolni, ezért autóval 
együtt jön. Vagy ugyanez a fiatal úgy dönt, hogy Budapest kiváló közösségi közlekedéssel rendelkezik, ezért úgy 
rendezi be az életét, hogy ezt használja. Ha azt az üzenetet küldjük, hogy a parkolás nem ingyenes, akkor igenis 
kevesebb autó fog jutni ugyanennyi lakosra. Két szempontból van igazságtalanság a jelenlegi rendszerben. 
Egyrészt az autósok és nem autósok között van egy igazságtalanság, ez le van írva. A másik pedig, hogy az egyik 
autós több millió forintért vesz parkolóhelyet garázsban vagy 20.000-30.000 Ft-ot fizet havonta egy helyért, míg a 
másik 2.000 Ft-ot fizet évente. Ez is igazságtalanság. Az utcán áll az autója és városban tart autót. Az egyik évente 
300.000-400.000 Ft-ot fizet, a másik 2.000 Ft-ot. Ez az igazságtalanság. 
 
Takács Krisztián: Rákapcsolódnék arra, amit Árva Péter mondott. Nem mehetünk el a társadalmi igazságosság 
kérdése mellett. Mint ahogy a politikában a legtöbb döntés, ennek az alapja is gyakorlatilag egy zéró összegű 
játszma. Ahogy felosztjuk a közterületeinket, dönthetünk így is vagy úgy is. Az egyik döntés - hogy parkolókat 
hozunk létre - az egyik csoportnak teremt kedvezményes helyzetet, itt az autósoknak. A másik döntés - hogy parkot 
létesítünk biciklisávval – a másik csoportot juttatja előnyösebb helyzetbe, itt a gyalogosokat, bicikliseket. A 
politikusoknak az a dolga, hogy ilyen helyzetekben megtalálják az arany középutat. Én ellenzéki politikus vagyok, 
de ennek ellenére ez nem egy autósok elleni gyűlöletkampány, vagy nem is tudom pontosan, hogyan fogalmazott 
Képviselő Asszony. Végezzük a dolgunkat és az elénk kerülő problémákat szeretnénk a tudásunkból adódóan a 
lehető legjobban megoldani. A FIDESZ fantazmagóriája, hogy ez egy bosszúhadjárat. Az, hogy parkolási díjat kell 
fizetni, parkolójegyet kell venni, egy kontroll eszköz az Önkormányzat kezében. Láttuk a covid idején, hogy mekkora 
káoszt okoz az ingyenes parkolás, mert az Önök Kormánya ezzel próbált hadakozni egy betegség ellen. Vita tárgya 
lehet, hogy több-kevesebb sikerrel, de láttuk, hogy amint kivették ezt az eszközt az önkormányzatok kezéből, akkor 
volt csak igazán parkolási káosz. Képviselő Asszony mondta, hogy a dugóban váró autósoknak szív-, és 
érrendszeri betegségeik lesznek a stressztől. Akkor beszéljünk arról is, hogy légzőszervi betegségek évente hány 
embert ölnek meg Magyarországon, az okok egy hatalmas százalékát pedig a közlekedés által termelt mérges 
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gázok adják. Szerintem nekünk nem arról kellene beszélnünk, hogy melyik oldal a hibás, az autósok vagy a 
biciklisek-e a rosszak, mert egyáltalán nem így van. Mindenki más élethelyzetben van és nekünk arról kellene 
beszélnünk, hogy Ferencvárosban hogyan tudnánk minden érintettnek a lehető legjobb helyzetet megteremteni, 
elkerülve, hogy egyes társadalmi csoportok úgy gondolják, kipécéztük őket. Mert nem pécéztük ki az autósokat, 
erről egyáltalán nincsen szó. 
 
Takács Zoltán: Nagyon sok nagyon érdekes dolog hangzott el. Szóba került, hogy milyen sok ÁFA-t és jövedéki 
adót kell fizetni az üzemanyag után. A FIDESZ kongresszuson kellene reklamálni, hiszen a jelenlegi adókat a 
FIDESZ határozta meg. Árva Péter mondta, hogy mennyibe kerül a mélygarázs. Nálunk, Középső-Ferencvárosban 
egy teljesen normál társasházban 35.000 Ft havonta, ami évente 410.000 Ft. A stressz káros a szív-, és 
érrendszerre, de szerintem a kipufogógáz picit károsabb. Az biztos, hogy a jelenlegi parkolási rendszer elég 
igazságtalan, mert brutálisan nagy parkolóhelyek vannak, lehetnének kisebbek is. Csak azért vannak ekkorák, mert 
egyesek nem tudnak parkolni csak van autójuk meg jogosítványuk. Ha 15-20%-kal csökkentenénk a parkolóhelyek 
méretét, ugyanannyi helyen sokkal több autó férne el. Ha már igazságtalanság és valakinek van autója, akkor 12 
m2 közterületet évi 2.000 Ft-ért kap meg. Ha néhány civil összeáll, hogy szeretnének egy utcai magaságyást, ők 
nem fognak ekkora területet kapni évi 2.000 Ft-ért erre a célra, de bármilyen másra sem. Ha összeáll néhány 
anyuka, hogy játszóteret szeretnének az utca közepén, kibérelnék az egész utcát évi 20.000-30.000 Ft-ért. 
Bárkinek borzasztó magas összeget kell fizetnie a közterület használatáért, több százszorosát, mintha autó miatt 
kérné. 12.000 Ft évente az havi 1 kg kenyér. Jelenleg Középső-Ferencváros tele van működésképtelen autókkal, 
mert akiknek nincs pénzük megjavíttatni a kocsijukat, ott tárolják az utcán. Van olyan autó, ami 1,5 éve áll 
ugyanazon a helyen azért, mert 2.000 Ft nem pénz. 2022-ben 2.000 Ft egy szemmel láthatatlan összeg és ezért 
szeméttelepet csinálunk Ferencvárosból. Ezeket az autókat nem lehet elvitetni, mert amíg van forgalmi engedélyük, 
nem lehet megtenni. Lehet, hogy éppen a törés előtt csináltatta meg a forgalmit, 1,5 évvel ezelőtt, és még ott is 
lesz egy darabig. Ezért nincs parkolóhely, a 2.000 Ft miatt. Szóba került a látogatás. 4-6-os villamos, 4-es metró, 
3-as metró, villamosok a kiskörúton, a Duna parton. 1 km2-es területet 78.000 féle közlekedési eszközzel meg 
lehet közelíteni. Ha valakinek az a legnagyobb problémája, hogy erre a gyűszűnyi területre csak autóval tud bejönni, 
egy fiatal ember, aki elvileg a nagyszüleit látogatja meg, akkor ott tényleg nagy problémák vannak. 
 
Zombory Miklós képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Jelenleg napi 5,5 Ft a parkolási díj kerekítve. Az előterjesztésben szereplő összeggel ez 33,3 
Ft lenne. Ez még így is nagyon alacsony. Az nem zavarta Önt, amikor a KATÁ-s adózókat kicsinálta a Kormány. 
Az emberek pénztárcája ezt megérzi. Elszabadultak az élelmiszerárak is. Ha nem ilyen hűbelebalázs módjára 
kormányoz a Kormány, akkor lehet, hogy a kenyér árából is meglenne. Ha attól idegrohamot kap Képviselő 
Asszony, ami az autókkal történik, akkor ne üljön vonatra, mert egyenesen idegösszeroppanást fog kapni. A 
késések, a szutykos szerelvények miatt ez a tök jó alternatíva sem vonzó, mert az Állam semmit nem csinál. Az 
miért nem probléma? Úgy kommunistázik, miközben a legnagyobb kommunista a Magyar Kormány. 
 
Gyurákovics Andrea: Érvekkel nehéz megszólalni ezek után, mert ilyen demagógiával teljesen fölösleges itt ülni. 
Azt vártam, hogy lassan az orosz-ukrán háborúról is a FIDESZ tehet, mert már csak ez maradt ki a felsorolásból. 
Tegnap a bizottsági ülésen Emődy Zsoltnak volt egy nagyon jó kérdése. Ez a 2.000 Ft egy regisztrációs díj. A 
12.000 Ft-ra történő emelését mi indokolja? Ha egy oldalas kérelmet kell kitölteni és ezt a parkolási cégnél kell 
leadni, akkor mi indokolja ezt a nagy különbséget? Azzal vádolnak minket, hogy a két tábort, az autósokat és a 
nem autósokat szeretnénk egymással szembe állítani és mély árkot ásni közöttük. Az előterjesztésben van benne, 
hogy „igazságosnak kevésbé tekinthető a kerületi lakosokkal szemben, hogy a gépjárművel rendelkezők 2.000 Ft-
ot fizetnek”. Erre volt az a válaszom, hogy a gépjárművel nem rendelkezőknél pontosan 2.000 Ft-tal fizetnek többet. 
Erre reagált Vezérigazgató Úr, hogy akár burgonyát is lehetne termeszteni a parkolóhelyeken, és azért többet kell 
fizetniük a kerületi lakosoknak. Úgyhogy úgy tűnik, nem virágágyásra, hanem burgonyatermesztésre alkalmasak 
jelenleg a kerületi várakozási helyek. Ha a működésképtelen járműveket el kell szállítani, az az Önkormányzatnak 
fog pénzbe kerülni. Közterületen történő engedély nélküli várakozásnál a Közterület-felügyeleti Irodának kell 
elszállítatnia az autót. Ha a tulajdonosnak nincs pénze a javításra, valószínűleg az elszállítás költségeit sem fogja 
tudni kifizetni. Baranyi Krisztina vígan kacarászik, még mi az autós és nem autós társadalom pro és kontra dolgait 
próbáljuk összehozni. Remekül szórakozik és a helyében én is ezt tenném, hiszen Őt szolgálati autó hozza-viszi 
reggel-este és privát parkolóhelyre állhat be, tehát neki ez nem probléma és nem is kell majd kérnie kerületi 
várakozási engedélyt sem. Értem, hogy különösen nem hatja meg a téma, de engedtessék meg, hogy 
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elmondhassuk a véleményünket akkor is, ha az nem egyezik az Önök álláspontjával. Ha mi ezt megtesszük és 
Önöknek demagógia a válasz, az nem bennünket minősít. 
 
Reiner Roland: Szerintem mindenki elmondhatja a véleményét. Egyik Képviselő részéről sem hallottam, hogy azt 
mondta volna, Önök ne mondják el a véleményüket. Az más, amikor azt mondjuk, hogy ezt a vitát az elmúlt 2,5 
évben már többször lefolytattuk és nem javult a helyzet. 
 
Gyurákovics Andrea: Bocsánat, de a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak nem 
mindenki a tagja. Ha el akarja mondani valaki a véleményét, hadd mondja már el. 
 
Reiner Roland: Amikor ezen rendelet előző módosításának visszavonásáról tárgyaltunk, akkor ugyanezekről 
beszéltünk. 
 
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Kállay Gáborné: Az a két Bizottság, amiknek én a tagja vagyok, nem tárgyalta ezt az előterjesztést. Ezért most 
mondtam el a véleményemet. Nem értem, hogy milyen alapon akarjuk megszabni az embereknek, hogy 
vásároljanak, vagy ne vásároljanak autót. Nem lehet kikényszeríteni. Ha valaki idős és van egy telke, ahol 
megtermeli a zöldséget és a gyümölcsöt, amit nem akar hétvégén buszon és villamoson cipelni a városban, autóval 
fog kimenni érte és azzal hozza haza a 10 kg almát meg a 10 kg körtét. Hétköznapokon itt áll az autója, hétvégén 
pedig fogja és kimegy vele a telkére. Milyen alapon akarunk bárkit arra kényszeríteni, hogy ne használja? 
Parkolóhelyekre van szükség és parkolóhelyeket kell létrehozni. Lehet befolyásolni az embereket, de kényszeríteni 
nem. Egyébként én tömegközlekedést használok és egész nyáron vonattal jártam a Balatonra nagyon kényelmes 
körülmények között. Tízszer utaztam vonattal, egyszer késett 10 percet a szerelvény. Valószínűleg szerencsém 
volt. Nem értem, hogy mitől lesz jobb, ha nem 2.000 Ft-ot, hanem 12.000 Ft-ot kell fizetni az engedélyekért. Adunk 
egy gesztust, egy kedvezményt a ferencvárosi lakóknak, hogy aki itt él, 2.000 Ft-ért parkolhat. Sokszor persze nem 
találunk parkolóhelyet és akkor elmegyünk egy fizetős helyre, de ezzel a brutális emeléssel az egyik kezünkkel 
adunk egy kedvezményt, a másikkal pedig elrontjuk az emberek szája ízét. Mi lesz jobb, ha 12.000 Ft-ot kell 
fizetniük a 2.000 Ft helyett? Több parkolóhely lesz? Nézzük meg, hogy amióta Karácsony Gergely regnál, micsoda 
dugók vannak a városban. Ilyen borzalmas állapotok nem voltak korábban. Tény, hogy sokkal nagyobbak a dugók, 
ott araszolnak az autók és olyan mértékben szennyezik a levegőt, ami már hatalmas károkat okoz. Ha egyszer van 
egy kedvezmény, amit a ferencvárosi autósoknak szánunk, akkor miért kell tönkretenni a díjemeléssel? Ennek így 
semmifajta hozadéka nincsen. Az előterjesztésben leírtak pedig mérhetetlenül felháborítóak. Hogy lehet ilyen 
indoklással előterjesztést benyújtani? 
 
Szilágyi Zsolt: Ellenzéki vagyok, de más a véleményem. Benne van az előterjesztésben, hogy „gazdaságilag 
nehéz időszak következik mindenki számára”. Nehéz időszak és mi még megterheljük 12.000 Ft-tal. Van egy 
nagyon jó ötletem, az V. kerülettől vettem, hogy hogyan lehet eltüntetni az utcákról néhány autót. Az Önkormányzat 
felajánlotta a lakóknak, hogy ha lemond arról, hogy az utcán parkol 0 Ft-ért, ad neki egy mélygarázs helyet. Ha azt 
választja, hogy mégis az utcán parkol, akkor ott parkol. De lehetett választani, hogy mélygarázs és csak ott parkol, 
vagy bárhol az egész kerületben, de akkor nincs mélygarázs. A világ igazságtalan. Valakinek 1 milliárd dollárja 
van, valaki meg napi 1 dollárból él. Ha én megtehetném, és olyan anyagi helyzetben lennék, hogy 30.000 Ft-ért 
vagy 50.000 Ft-ért béreljek mélygarázst, megtenném. De nem ebbe a körbe tartozom. Aki havonta milliókat keres, 
az vegyen magának parkolóhelyet egy mélygarázsban. Aki viszont ezt nem engedheti meg magának, annak az 
utcán kell parkolnia. Mindig azt mondjuk, hogy csak minimálisat emelünk. Amikor bevezették az éves matricát 5.000 
Ft-ért, már elenyésző volt a többi költség mellett. Mennyi pénzt fizet be egy autós a központi költségvetésbe? Az 
üzemanyag, a súlyadó, az útdíj, kötelező biztosítás, stb. A Jobbik egyébként sem támogatja az adóemeléseket és 
nem hiszem, hogy a lakosok megveregetik majd a vállunkat, hogy hú de jó, most már 12.000 Ft-ot kell fizetnem, 
nem 2.000 Ft-ot. Minden csak kicsit, 10-20-100-200 Ft-tal emelkedett. Sok kicsi azt jelenti majd, hogy csak egy 
havi fizetésen túli összegből jönne ki az ember, mert összességében tízezrekben, százezrekben mérhető az 
emelkedés. 
 
Takács Krisztián: Mi a parkolási probléma alapja Belső-Ferencvárosban? Nagyon egyszerű a válasz, az utcák és 
a város szerkezete nem abban az időben alakult ki, amikor annyi autó volt, mint ma, hanem 100 évvel korábban. 
Kicsit kevesebb autó volt forgalomban akkor, mint manapság. Szerintem parkolóhelyeket simán létre lehetett volna 
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hozni és ha ez ennyire fontos kérdés, akkor az elmúlt 10 évben lehetett volna vele foglalkozni, mert akkor is fennállt 
már ez a probléma. Szerintem Ferencváros a FIDESZ Kormánytól bármikor szívesen vesz bármilyen segítséget, 
ha támogatást nyújtana ahhoz, hogy létrehozzunk egy parkolóházat vagy egy komolyabb méretű mélygarázst a 
kerületben. De beszéljünk a megoldásokról is. A következő előterjesztés a parkolás megváltás összegeinek 
emelésével elősegíti, hogy minél több parkolóhely létesüljön Ferencvárosban. A kivitelezőknek ezentúl kötelessége 
lesz, hogy az épületekben parkolóhelyeket is kialakítsanak, nem pedig az lesz, mint az Önök rendszerében, hogy 
egy jelképes összeggel ezt meg tudják kerülni. Az albérlőket illetően szerintem nincs köztünk véleménykülönbség. 
Aki albérlő, de hosszabb idejű szerződéssel rendelkezik, ugyanúgy tud kedvezményesen parkolni, mert megilleti a 
lehetőség. 
 
Takács Zoltán: Árva Péter lett megvádolva, hogy ki akarjuk tiltani az autósokat, vagy el akarjuk adatni a kocsijukat, 
vagy meg akarjuk szabni, hogy ne legyen autójuk és hasonlókkal. Senki nem akar ilyet, csak tisztába szeretnénk 
tenni azt a tényt, hogy az autótartás nincs ingyen. Mert jelenleg ingyen van, a napi 5,5 Ft nem pénz. Én olyan 
autószolgáltatást veszek igénybe, ami parkolási díj fizetéssel is jár. Elhangzott, hogy van olyan ember, aki hétvégén 
kimegy a telekre, de egyébként egész héten egy helyben áll az autója. Ismertessen össze vele Képviselő Asszony 
és megmutatom neki, hogyan működik az autómegosztás. Nagyon fog neki örülni, mert egy vödör pénz fog a 
zsebében maradni. Ha valaki hetente egyszer egy útra veszi elő az autóját, az borzasztóan drágán fenntart egy 
kocsit, fizet egy rahedli adót és minimálisan veszi igénybe. Vannak alternatív lehetőségek is. Ha valaki nem tudja, 
hogy hogyan járhat jól, akkor nem az az Önkormányzat feladata, hogy támogassa a számára is hátrányos döntését. 
Inkább segítsünk nekik. Indítsunk tanfolyamot, ahol megismertetjük a lakosokkal az autómegosztás szolgáltatását! 
Én nagyon örülnék neki. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Kár, hogy Gyurákovics Andrea kiment a teremből, Ő szokta mindig felróni másoknak a 
demagógiát. Viszont a napirend nyitányaként Kállay Gáborné volt az, aki olyan demagóg dumát vágott le, hogy 
tényleg azon gondolkodtam, mikor nyújtok át neki egy zsebkendőt, mikor jelennek meg pityeregve a könnyei. Ha 
már a dugókról beszélünk, legyünk korrektek. Annak idején, az Önök kormányzása alatt Nagytétényből jártam be 
az Egyetem térre egyetemre. A Budafoki úton akkora dugók voltak, hogy 1,5 óra alatt lehetett megtenni az utat. 
2019 előtt, a Tarlós érában a Galvani utcánál volt a cég, ahol dolgoztam. A bejárata előtt állt meg a 33-as busz és 
a Galvani utcától gyalog előbb értem a Lágymányosi hídhoz, mint a busz. Most felújítások vannak a Budafoki úton, 
épül a BudaPart nevű hatalmas létesítmény. Ugyanúgy járok be dolgozni, gyakran bringával, néha 
tömegközlekedve, de egyszer sem volt még akkora dugó, hogy ne lehetett volna tömegközlekedni. A Tarlós 
korszak is mindig arról szólt, hogy a 4-6-os villamostól kezdve a 47-es villamosig mindent egyszerre állítottak le 
felújítás miatt és megbénult a teljes belváros. Eljátszani a hattyú halálát azzal, hogy Úristen, mi történt amióta 
Karácsony Gergely a főpolgármester, álszent dolog, mert semmi nem lett rosszabb. 
 
Gyurákovics Andrea képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Árva Péter: Örülök, hogy meggyőztem Kállay Gábornét. Azt mondja, hogy el akarjuk lehetetleníteni az autótartást. 
Nem. Azt szeretnénk, ha az autót tartók megfizetnék az autótartás valódi költségeit. Azt mondta, hogy ha nem talál 
parkolóhelyet, elmegy egy parkolóházba. Elismeri tehát, hogy parkolóházban van szabad hely, csak inkább az 
utcákat töltjük meg autókkal. Elmondta, hogy a kedvezményt tönkre akarjuk tenni. Ezzel elismeri, hogy ez egy 
kedvezmény. Nem tönkretenni akarjuk, hanem csökkenteni. Továbbra is megmarad a kedvezmény, csak kisebb 
lesz. Szeretném, ha feltennénk szavazásra azt a két módosító javaslatot, ami elhangzott a bizottsági ülésen is. 
Kérem, hogy először Emődy Zsolt indítványáról szavazzunk majd, ami szerint első lépcsőben 2023. január 1-től 
6.000 Ft-ra, második lépcsőben pedig 2024. január 1-től 12.000 Ft-ra emelkedjen a hozzájárulások kiadásának 
költségtérítési díja. Ha ez nem kap többséget, akkor következzen a másik, miszerint csak 6.000 Ft-ra növekszik a 
díj. Az eredeti előterjesztés látványosan nem fog átmenni, de természetesen arról is kell szavazni, ha más nem 
kap többséget. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Az előterjesztő befogadja valamelyik javaslatot? 
 
Baranyi Krisztina: Befogadom a két lépcsőben történő emelés javaslatát, hogy 2023. január 1-től 6.000 Ft, 2024. 
január 1-től pedig 12.000 Ft-ra módosuljon a díj összege. 
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Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 187/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az egyfordulós 
tárgyalásról. 
 
309/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencváros 
közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól 
szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (IX.14.) önkormányzati rendeletet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.  
Határidő: 2022. szeptember 8.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen 
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 187/2022. sz. előterjesztés döntési javaslatáról, a rendeletalkotásról a 
befogadott módosítással együtt. 7 igen, 5 nem, 4 tartózkodás mellett a Képviselő-testület nem alkotta meg a 
rendeletet. 
 
 
11./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022. (…..) önkormányzati 

rendelet megalkotására (I. forduló) 
188/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan támogatta az 
előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 188/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, a rendelettervezetként történő elfogadásról és a kifüggesztésről. 
 
310/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gépjármű 
elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022.(…..) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
…/2022. (…) önkormányzati rendeletet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző  
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(14 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
12./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)  
189/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, a rendelettervezetként történő elfogadásról és a kifüggesztésről. 
 
 
311/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 
szóló 13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2022. (..) önkormányzati rendeletet a 
189/2022. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja és annak 
kifüggesztésével egyetért.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző  

(15 igen, 1 nem) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
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Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Gyurákovics Andrea jelzi, hogy igennel szeretett volna szavazni. 
 
 
13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata 

191/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
312/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja a 191/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt és a 191/2022. sz. 

előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre. 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról, valamint a 

bérleti- és adásvételi szerződések pályázati nyertesekkel történő megkötéséről. 
Határidő: 180 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
14./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítési ügye 

205/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúan támogatta mind az 5 pontot. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 205/2022. sz. előterjesztés 5 pontos 
határozati javaslatáról. 
 
313/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2022. 

(III.10.) számú határozatát módosítja, és a Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant felveszi a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre, 

2./ úgy dönt, hogy a Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. indikatív ajánlatában részletezett feltételek szerint azzal, hogy ezen nyilatkozat Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részéről nem minősül eladási ajánlatnak, 

3./ akként nyilatkozik, hogy a Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett terheken kívül per, teher- és igénymentes, 

4./ akként nyilatkozik, hogy Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítése esetén a vevőt a vételár után ÁFA fizetési kötelezettség terheli, 

5./ felkéri a polgármestert, hogy a Budapest IX. ker. 38086/69 hrsz-ú, 8260 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyban a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel az egyeztetéseket kezdje meg. 

Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
15./ Ferencvárosi lakótömb rehabilitáció támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala 

192/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést. 
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Takács Krisztián: Hosszadalmasan vitatkoztunk a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén erről a 
határozati javaslatról. Két módosító javaslat is érkezett, amiket el is fogadtunk. Az egyik, amit 6. pontként fogadtunk 
el, úgy hangzik, hogy a „Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Kormányt, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok 
bontása és a hulladék elszállításának becsült és tényeges költségének különbözetét az Önkormányzat részére 
térítse meg. A másik egy 7. pont lenne, ami nincs meg szó szerint, de a tartalma az lenne, hogy felkérjük a 
FESZGYI-t, hogy egy szociális rehabilitációs programot készítsen elő azon emberek részére, akik most 
kiköltöztetésre kerülnek ebből a tömbből. Ha nem pontosan idéztem, akkor kérem Torzsa Sándort, hogy javítson 
ki. 
 
Reiner Roland: Kifejezetten ennek a két tömbnek az átköltöztetésével kapcsolatban? Jó. 
 
Takács Krisztián: A vitában felmerült, hogy meg van határozva ez a 300 millió Ft, mint a bontás és a hulladék 
elszállításának költsége. Amennyiben ez ténylegesen magasabb lesz – ami könnyen elképzelhető a jelenlegi 
helyzetben -, akkor kérjük a Kormányt, hogy a különbözetet térítse majd meg Ferencváros Önkormányzatának. 
 
Torzsa Sándor: Az egyik szemem sír, a másik pedig csak egy picit nevet. Sokszor hallottuk kritikaként, hogy ha 
egy kerület városrehabilitációba kezd, kiürít egy elszlömösödött területet, átalakítja, akkor nem jó, ha csak egy 
klasszikus rehabilitációt csinál. Nem elég a kiürítés, bontás, építés, hanem mellé kell tenni egy szociális lábat is, 
amit úgy hívnak, hogy szociális városrehabilitáció. Ha valahol ezt érdemes megcsinálni, az a Koppány tömb. 
Pontosan tudjuk, hogy itt rengeteg nehéz sorsú, szegény ember él, akiknek sokszor anyagi problémáik vannak, 
szenvedélybetegségeik vannak, nehéz nekik a mindennapi élet. Hála Istennek ők új lakást fognak kapni, de azért 
van szükség a szociális városrehabilitációra, hogy az új élet nehézségei mellett is legyen mentorálás, 
segítségnyújtás és nyomonkövetés, aminek következtében hosszú távon is meg tudnak maradni ezek az emberek 
az új lakókörnyezetben. Ne adósodjanak el, meg tudják tartani az új lakásukat, esetleg segítsünk nekik az 
álláskeresésben, megtartásban. Nem akarok erről előadást tartani, Polgármester Asszony is pontosan tudja, hogy 
miről beszélek, hiszen az előző években is szorgalmazta, hogy legyenek ilyen programok. Értem, hogy gyorsan 
kellett elkészíteni az előterjesztést, hogy el tudjuk kezdeni a kiürítést, mert a kormányhatározat így született meg. 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén tegnap arról szólt a javaslatom, hogy szerintem ne spóroljuk ezt 
meg, legyen egy szociális városrehebilitációs akcióterv erre a területre. A FESZGYI ezt nyilván el tudja készíteni, 
jöjjön be az októberi vagy a novemberi ülésre, de ne hagyjuk ki, mert hosszú távon károkat fogunk okozni. 
Javaslom, hogy teremtsük meg a szociális városrehabilitációt is, ne csak a klasszikus dózer-költöztetés folyamatot 
valósítsuk meg, hanem legyen nyomonkövetés is. 
Szilágyi Zsolt: Ha jól tudom, a következő a Sobieski u. 3-5. sz. alatti épület lesz, majd a Koppány u. 8. és a 
Soroksári út 84. sz. alatti épületek. A nyilatkozatok alapján eddig az utóbbi kettőből 44 db lakást kértek cserére, de 
négyen még nem nyilatkoztak, tehát akár 48 db lakás is lehet a vége. Tudom, hogy kevés üres lakásunk van, azért 
kérdezem, hogy van ennyi, amennyit nekik oda kell adnunk? Mikor kezdődik el a kiürítés a Sobieski utcában, mikor 
a Koppány utcában és mikor a Soroksári úton? 
 
Reiner Roland: A Sobieski. u. 3-5. sz. alatti épület kiürítése már zajlik. Az elmúlt 1,5-2 hónapban folyamatosan 
költöztettük el a lakókat. Polgármester Asszony sok megállapodást írt alá ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, 
jellemzően egyébként lakást kértek a lakók. Az, hogy mikor zárul, az egy másik kérdés. Valamelyik bizottsági 
ülésen is felmerült a lakások számának kérdése. A jelenleg üresen álló és felújítás alatti lévő – következő 1 
hónapban befejeződő – lakások száma lefedi az ebből a 4 épületből adódó igényeket, mindenkinek tudunk lakást 
adni, aki a cserét kéri. Ha ma elfogadja a Képviselő-testület a határozati javaslatot, akkor – ha jól emlékszem – 30 
nap áll rendelkezésre a támogatási szerződés megkötésére a Belügyminisztériummal és utána tudják a pénzt 
utalni. Akkor tud megkezdődni a többi kiürítés. 
 
Baranyi Krisztina: Ha a két bejelentkezőnek még kérdése lenne, akkor átadnám nekik a lehetőséget és utána 
egyben válaszolnék mindenkinek. 
 
Takács Krisztián: Köszönöm Polgármester Asszony, hogy előre engedett. Ha már Torzsa Sándor emlegette a 
dolgok egyik és másik lábát, ennek az előterjesztésnek, a Kormánnyal való alkunak van egy másik lába is, az 
Atlétikai Stadion. A Koppány-Földváry tömbrehabilitáció az Atlétikai Stadionnal kapcsolatos alku keretében került 
meghatározásra. Emlékeim szerint ennek az alkunak nem volt része, hogy a Kormány ingyen és bérmentve 
megkapja ezeket a területeket. 300 millió Ft-ért le fogjuk bontani ezeket az ingatlanokat. Ezzel ott tartunk, hogy az 
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1.240.000.000 millió Ft-os támogatásból ennyit le is vonhatunk, így marad 940 millió Ft. Ahogyan Szilágyi 
képviselőtársam is mondta, 44 fő cserelakást kért, ami azt jelenti, hogy a kerületi lakásállományból 44 db erre a 
rehabilitációra fog elmenni. Ha úgy számolunk, hogy 30 millió Ft-ba kerül egy lakás, ami a jelenlegi ingatlanárak 
mellett egy igencsak óvatos becslés, akkor ez az összeg már több, mint amennyi pénzt mi az Államtól kapunk. 
Abból, hogy az Atlétikai Stadionnal kapcsolatos alku keretében kapunk pénzt az Államtól arra, hogy ezt a tömböt 
úgy ahogy van, felújítsuk, és az ott lakó emberek – akik tényleg méltánytalan körülmények között kénytelenek lakni 
-  körülményein javítsunk, eljutottunk oda, hogy igen, meg tudjuk valósítani, de gyakorlatilag ez teljes mértékben 
az Önkormányzat forrásaiból fog megvalósulni. Félreértés ne essék, ez szuper és egy nagyon jó dolog, hogy idáig 
eljutottunk. A probléma az, hogy az Állam, mint nevető fél, elviszi a telket, ami olyan területen fekszik, ahol 
vélhetően az értéke növekedni fog az elkövetkezendő években vagy évtizedekben. Ezért mondta Torzsa képviselő 
úr, hogy az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Ehhez én is tudok csatlakozni és támogatni fogom az 
előterjesztést azért, mert ha ezt most nem szavazzuk meg, akkor rengeteg ember életminősége nem fog javulni a 
következő évtizedekben. Minden más tekintetben ez az alku – amire egyébként Polgármester Asszony nem is 
kapott engedélyt a Képviselő-testülettől, mert nem erre kértük fel – borzalmas és egyébként elfogadhatatlan lenne. 
A lakók helyzetének figyelembe vételével viszont támogatni fogom az előterjesztést. 
 
Torzsa Sándor: Azon lehet vitatkozni, hogy az Állam támogatása fedezi-e a költségeket, vagy nem. Én is azt 
gondolom, hogy nem, és ez csak egy hozzájárulás. Viszont, ha ez nem lenne, nekünk előbb-utóbb akkor is a 
feladatunk lenne ez a rehabilitáció, aminek mi viselnénk a teljes költségét. Esetlegesen annyi bevételünk lenne, 
amennyiért eladnánk az ingatlanokat. Ha jól tudom, kb. 600 millió Ft-ot ér a két ingatlan, lényegesen kevesebbet, 
mint amennyi támogatást ad az Állam. Innentől kezdve sok mindent nem tudunk ez ügyben tenni. Ha már kapjuk 
a támogatást, akkor még egyszer érvelnék a szociális városrehabilitáció fontossága mellett. 
 
Baranyi Krisztina: Az általunk meghozott döntésben 2019 novemberében hangzott el – és ha jól látom Jancsó 
Andrea képviselő asszony mondta -, hogy „ha csak annyi, hogy a tömbrehabilitációból megvalósul az, hogy 
kiköltöztetik és jobb helyre kerülnek és ezt a Kormány meg fogja finanszírozni az Önkormányzat gazdálkodásában 
az is egy kiváló lépés lesz”. Ennyit a rossz üzletről. Én ezzel teljesen egyetértek. Amikor a kormányhatározatban 
megjelent, hogy a ferencvárosi tömbrehabilitációra 1.239.000.000 Ft-os összeget biztosít, akkor ez hosszas 
tárgyalások eredményeképpen alakult ki. A Kormány első lépésben azt ajánlotta fel, hogy megveszi a Ferencvárosi 
Önkormányzattól ezt a két ingatlant felépítménnyel, tehát a házat és a telket és ezért az előterjesztésben szereplő 
kb. 400 millió Ft-os árat fizette volna ki. Ennyi volt az értékbecslés és ettől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
nem térhet el. Akkor jeleztük, hogy ebből a 400 millió Ft-os vételárból – amit kapnánk ezekért a kiváló és a jövőben 
még drágább telkekért – a rendeletünk előírásai alapján nem tudjuk kiköltöztetni a nemhogy 70 családot, de talán 
még 10 családot sem. A következő lépésben azt kellett eldönteni, hogy milyen módon tudjuk úgy ezeket az 
embereket jobb lakhatási körülmények közé juttatni, hogy az nekünk nem kerül semmibe. Ennek volt az a 
megoldása, hogy a Kormány fedezze azt az összeget, amit akkor is ki tudunk fizetni a lakóknak, ha mindannyian 
pénzbeli térítést kérnek. Ezt a pénzmennyiséget a bontás és a hulladékelszállítás költségeivel megnövelve kértük 
biztosítani. Szintén Jancsó képviselő asszony mondta azon a korábbi ülésen, hogy „a tömbrehabilitáció az felújítás 
vagy dózer”. Bontsuk le ezeket az épületeket. A felújítás szóba sem jöhetett volna, hiszen egyszerűen nem ért 
annyit az egész, amennyibe került volna. A Gát u. 24-26. sz. alatti épületet tervezzük jelenleg. Ha jól emlékszem, 
25-30 db lakás lesz a felújítás végén és majdnem 1,5 milliárd Ft-ba kerül annak a háznak a felújítása. Ezek az 
emberek átköltöznek, egyébként a kerületben maradnak és a mi lakásainkba költöznek, hiszen van ennyi 
ingatlanunk. Az így felszabaduló pénzt pedig rehabilitációra fogjuk költeni, például felújítunk még egy házat a már 
a költségvetésünkben szereplő Gát u. 24-26. sz. alatti épületen kívül. Imígyen növelve a lakásállományunkat, tehát 
nem maradunk lakás nélkül és ezzel olyan embereket segítünk lakhatáshoz, akik a mi rehabilitációs terveink 
alapján valóban csak hosszú-hosszú évek, akár évtized múlva költözhettek volna másik lakásba. Azt gondolom, 
hogy ezt a megállapodást rossznak minősíteni úgy lehetett, hogy nem volt a kormányhatározat minden részlete 
világos Képviselő Úr számára. Szerintem ez igenis nyereség a kerületnek, de a legnagyobb nyereség azoknak a 
lakóknak, akik most elköltözhetnek felújított és jó minőségű lakásokba. A másik módosítás, ha jól értem, szociális 
városrehabilitációs program kidolgozását jelenti. Mire ezt a FESZGYI megteszi, addigra ezek az emberek 
elköltöznek, hiszen május 31-ig kell teljesítenünk és elszámolnunk a támogatással. Mire készítené fel ez a program 
a költözőket? Arra, hogy jobb körülmények közé kerülnek? Mi történik, ha ezt nem igénylik és visszautasítják? Ha 
erről részleteiben beszél Képviselő Úr, azt megköszönöm. 
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Torzsa Sándor: A szociális városrehabilitáció egy kifejezés. Annyiban több, mint egy városrehabilitáció, hogy nem 
csak a beköltözés pillanatáig tudja le az Önkormányzat a dolgát a lakókkal, hanem követi egy x éves mentoráció, 
amíg kialakítják az életüket az új lakókörnyezetben. Ennek a segítése, támogatása a szociális városrehabilitáció. 
Rengeteg változata lehetséges, ilyen volt például a VIII. kerületben a Magdolna negyed. A felújítás pillanatától 
kezdve be voltak vonva a lakók olyan részletességig, hogy milyen színűek legyenek a falak és akár csatlakozhattak 
is segíteni. Párbeszéd zajlott a szociális munkásokkal, ez megakadályozta, hogy eladósodjanak vagy elveszítsék 
a lakásukat. Ez egy plusz szociális segítés, hogy a beilleszkedés, az új élet kialakítása sikeres legyen. Az volt a 
tapasztalat az ilyen krízisterületek felszámolásánál, hogy a beköltözők nagy hányada sajnos az új ingatlanát 
elvesztette és még rosszabb körülmények közé kerül, mint volt előtte. Ennek a megakadályozását igyekszik ez 
elősegíteni, a szociológusok ezért találták ki plusz elemként a klasszikus rehabilitáció mellé. Biztos vagyok benne, 
hogy a FESZGYI szakembereinek van szakanyaguk arra, hogy hogyan kell ezt végrehajtani. A Gát utcában 
alkalmaztuk már ezt a módszert. Nyitott vagyok arra, hogy ne október legyen, lehet, hogy az tényleg korai. 
Novemberre viszont biztosan ki tudják dolgozni a FESZGYI szakemberei, mert van ennek előzménye itt a 
kerületben is.  
 
Takács Krisztián: Abban nincs vita, hogy ezzel az alkuval jól járnak azok, akik évekig vagy akár évtizedekig olyan 
körülmények között laktak volna, mint amilyenek ezekben az épületekben találhatóak. Arra céloztam, hogy nézzük 
meg a számok oldaláról is a történetet. Kapunk a Kormánytól 1.240.000.000 Ft-ot. Nekünk költségünk a 300 millió 
Ft, fogjuk fel szintén költségként, hogy egy 400 millió Ft értékű telek kikerül az Önkormányzat tulajdonából és 
átkerül az Államéba. Én csak a 44 db cserelakással számoltam, ami lehet még több is, de ha valaki mégis pénzbeli 
térítést szeretne inkább, azzal is nőhet az összeg, ezek összértéke pedig – 30 millió Ft-tal számolva, ami megint 
csak egy óvatos becslés, mert Ferencvárosban ennyi pénzért ma lakást találni nem igazán lehet – 2.020.000.000 
Ft jön ki. Ez egy kicsivel több, mint az 1.240.000.000 Ft, amit az Államtól kapunk. Az jó, hogy az emberek ki tudnak 
költözni ezekből az épületekből, de én továbbra is tartom azt a véleményemet, hogy ez az alku inkább az Államnak 
kedvező és nem az Önkormányzatnak. 
 
Reiner Roland: Azok a lakások, amikről Ön beszél, a mi tulajdonunkban vannak és ott is maradnak. Nem kerülnek 
ki az önkormányzati vagyonból. A 44 db lakás továbbra is a mi tulajdonunk marad. Ha egy ponton jogosultságot 
szereznek a bérlők, hogy megvásárolhassák, akkor az plusz bevételként megjelenik nálunk. Tudjuk és látjuk, hogy 
a rehabilitáció pénzbe kerül. Ha csak azt megnézzük, hogy az elmúlt 1,5 évben a kiköltöztetéseken keresztül hány 
lakásra mennyit kellett fizetnünk, akkor kiderül, hogy ez egy nyilvánvalóan ráfizetéses dolog. De ezt tudjuk. Az a 
kérdés, hogy egy telekeladás mennyivel tudja csökkenteni a veszteséget. Az egy ideális eset és viszonylag ritkán 
szokott előfordulni, hogy a telek eladásából egy az egyben ki tudjuk fizetni a kiköltöztetés költségeit. Ebben a 
példában ez úgy nézne ki, hogy nagyjából 400.000.000 Ft-ot érne a telek és ehhez képest az 1,4 milliárd Ft-ot 
akkor is rá kellene költeni, mert az az összeg úgy van kalkulálva, hogy ez a tényleges kiköltöztetés ára. Akárhogy 
is nézem, mégis csak arról van szó, hogy az Állam hozzáteszi a bő 800.000.000 Ft-nyi összeget ehhez a projekthez. 
Őszintén nem látom azt a számítási metódust, ami alapján ezt a rehabilitációt magasabbra lehetett volna lőni. Olyat 
nem kérhettünk volna, hogy fizesse ki azokat a lakásokat, amibe beköltöztetjük a lakókat. Úgy értem, ez egy 
abszurd kérés lett volna. Szerintem az volt a korrekt alapelv, hogy ha ez négyzetméter áron lenne megváltva, akkor 
ennyibe kerülne, plusz ennyi lenne a bontás költsége. Így alakult ki ez az összeg. Értem, hogy miért született a 
módosító javaslatuk, de a támogatási szerződés úgy fog kinézni, hogy az 1,2 milliárd Ft-os összeget megkapja az 
Önkormányzat és a program végén kell vele elszámolni. Olyan értelemben nincsenek kategóriák, hogy legfeljebb 
300 millió Ft-ot lehet költeni a bontásra. Az összeg megvan, utána elszámolunk, de visszafizetni nem kell. Az a 
veszély, hogy többe fog kerülni a bontás és emiatt többet kellene fizetni, ebben a támogatási konstrukcióban nem 
értelmezhető. Ha sikerült meggyőznöm, akkor szerintem vonják vissza a módosító javaslatot. 
 
Döme Zsuzsanna: Üdvözlöm azt a szociális érzékenységet és a gondoskodás vágyát, ami Torzsa Sándor 
javaslatából látszik. Egyetértek vele, de szerintem van is benne valamennyi tapasztalatom és szerintem nem 
pontosan erre a projektre valósítható meg. Szívesen segítek is a munkában majd a Bizottságnak. Általában arról 
van szó, hogy nem csak egy építészeti kérdés, egy elgettósodott terület felszámolása, hanem szociológiai, 
politológiai, urbanisztikai és – sajnos, elnézést, hogy erről is beszélek - művészeti kérdések is felmerülnek ilyenkor. 
Közösségi terek kialakításával, programok szervezésével szoktak ezek járni, nem néhány hónapig, hanem több 
éven keresztül. Ezek magas forrásigényű dolgok és ha nincs rá fedezet, akkor azonnal vissza tudnak fordulni a 
folyamatok. Képzésekről, szociális és kulturális programokról beszélünk. Egy dologra hívnám még fel a figyelmet. 
Általában nem csak az önkormányzatok és a hatóságok szociális alapszolgáltatói szokták végezni ezt a 
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tevékenységet még akkor sem, ha kifejezetten a segítő feladatokra koncentrálnak, mint a FESZGYI. Azok a 
tapasztalatok, hogy bár ezek segítő szervek, de továbbra is bírnak akkora hatósági szerepkörrel a lakosság 
megítélése szerint, ami nem szokott segíteni az önszerveződések alakulásában és az egyéni erőforrások 
előhívásában, ami ezeknek a programoknak a célja lenne. Tehát a szakmai szervezetek minden esetben 
kiegészülnek civilekkel, szociológusokkal és több szakemberrel is. Összességében nagy humán erőforrást és 
hosszú időt igénybe vevő folyamatról van szó. Nagyon örülök, ha Ferencvárosban hasonló dologra kezdünk 
készülni, de szerintem néhány hónap alatt maximum Patyomkin módon lehetne kidolgozni, de nyilván nem ez a 
javaslat célja. 
 
Takács Krisztián: Most már értem, hogy mi a véleménykülönbség kettőnk között. Figyelembe vettem azt a faktort 
is, ami már visszatérő téma a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésein. Ez pedig az, hogy a ferencvárosi 
lakásállomány – ahova embereket tudunk beköltöztetni - folyamatosan csökken. Ezt az ingatlanmennyiséget vissza 
kell pótolnunk a rendszerbe, ami viszont pénzbe fog kerülni és más forrásunk nincs rá, mint a kormányhatározat 
alapján nekünk utalt összeg. Ez viszont nem lesz elég arra, hogy ezt a lakásmennyiséget visszategyük a 
rendszerbe. A Bizottság ülésein igyekszünk mindig szakmai döntéseket hozni, annak pedig alapfeltétele, hogy a 
lakáspolitika fenntartható legyen. Jelenleg nem az. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a Kormány önkormányzatokat 
érintő politikája nem éppen a támogatáson alapszik. Az, hogy a ferencvárosi tömbrehabilitációt nem támogatja 
aktívan, financiálisan a Kormány, annak az az egyik hátulütője, hogy azzal vagyunk kénytelenek kompenzálni, 
hogy a lakásállományunk csökken. Ennek ellenére szeretnénk a Ferencvárosban élőket megsegíteni szolgálati 
lakással, stb. Ennek az az eredménye, hogy pótolnunk kell az odaadott lakásokat, különben a lakásrendeletünket 
lehúzhatjuk a WC-n, ami igencsak sok pénzbe fog kerülni. Természetes, hogy ezzel vagyonelem növekmény is jár, 
de elsősorban ez most nekünk egy igen komoly pénzügyi feladatot jelent. 
 
Árva Péter: Elmondom Polgármester Asszony helyett, hogy minden szempontból az Önkormányzat érdeke, hogy 
ezt megszavazzuk. Az előterjesztést támogatom, megszavazom, de kérem a városvezetést, hogy egy dologra 
mindenképpen gondoljon. Erre a területre jelenleg egy nagyon elavult KSZT vonatkozik. A Földváry tömbben 
emellett van 4 épület, ami a tulajdonunkban marad és ha eladási árról beszélünk, akkor befolyásoló tényező, hogy 
mit lehet majd oda építeni. Ha a KSZT-t egyszer KÉSZ-szé varázsoljuk, akkor meg fog növekedni a beépítési 
szintterület mutató. Úgy gondolom, hogy amikor nekünk még vannak ott telkeink, a mi jól felfogott érdekünk, hogy 
a KSZT-KÉSZ átmenetet mi finanszírozzuk. Elfogadom Polgármester Asszony érveit amellett, hogy a KÉSZ-t 
fizesse az, aki beruházást akar megvalósítani. Erről többször vitatkoztunk is, de ez is legitim álláspont. Ebben a 
helyzetben szerintem a mi érdekünk lenne, hogy a KÉSZ-t elkészítsük erre a területre. Kérem ennek megfontolását. 
Nem várok erre most választ, de beszéljünk róla a következő hetekben. 
 
Baranyi Krisztina: Mintha együtt gondolkodnánk. A KÉSZ elkészítéséről megszületett a döntés és úgy néz ki – 
nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik -, hogy nem is nekünk kell finanszírozni. 
 
Torzsa Sándor: Igaza van Alpolgármester Asszonynak abban, hogy ha egy városnegyedről beszélünk, akkor ez 
valóban egy komoly kihívás, de a mi esetünkben 2 db házról van szó. A szociális városrehabilitáció már önmagában 
egy túlzó kifejezés erre, mert 2 db ház szanálását kísérné. Szerencsére ebben a városrészben már csak ez a 2 db 
épület maradt. Szerintem ez nem igényel olyan mértékű kapacitást, amit a FESZGYI szakembereire testálni 
problémát jelentene. Lehet, hogy civil szervezetek bevonása is indokolt, abban is igaza van, hogy a kulturális 
programok is indokoltak és egyikkel sem akarok vitatkozni, de kicsit visszadobnám a labdát: miért nem gondolt rá 
a városvezetés? Tudom, hogy gyorsan jött a kormányhatározat és az a fontosabb része, hogy meglegyenek a 
lakások. Ettől függetlenül kérem a városvezetést, hogy ne felejtse el, itt szociális munka is kell és ehhez lenne 
szükség az akciótervre. Örülök, ha ez bejön az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elé, 
megnézzük, átbeszéljük. Ha van forrásigénye, ami nyilván nem annyira jelentős, mintha egy egész városrészt 
rehabilitálnánk, akkor valamennyit hozzá is tehetünk. 
 
Baranyi Krisztina: Egy kérésem lenne. Két héten belül kérdezzük meg a FESZGYI vezetőjét arról, hogy egy ilyen 
jellegű rehabilitációt el tudnak-e végezni, van-e erőforrásuk, akár humán, akár pénzügyi? Csináltak-e már ilyet, 
tudják-e, hogy hogy kell, mennyi idő, stb.? Én azonnal megszavazom, de ha a FESZGYI nem vállalja, akkor külső 
partnert kell majd bevonni. Szerintem akkor döntsünk, ha a FESZGYI nyilatkozik róla, hogy el tudja-e végezni, vagy 
nem. Itt van Igazgató Asszony, de nem tudom, hogy most azonnal, prompt tud-e erre válaszolni. Nem kíván most 
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erre válaszolni. Támogatom a módosítást, de úgy fogalmazzuk meg, hogy ne feltétlenül a FESZGYI-nek legyen 
címezve. 
 
Mezey István: Az Európai Uniós pályázatból megvalósuló városrehabilitációnak volt egy soft része, amit maga a 
pályázat várt el. Ennek megfelelően szervezte a programot részben a FESZGYI, részben mások. Arra hívom fel 
Képviselő Úr figyelmét, hogy lehet szociáis városrehabilitációra külön pénzeket költeni, de jelezte Polgármester 
Asszony, hogy minden pénzeszközt, ami nem a bontást és a telek tehermentesítését szolgálja, arra költhetjük, amit 
Takács képviselő úr mond. Lakásokat újíthatunk fel belőle és további lakásokat hozunk létre, ami a későbbi 
kiköltöztetések alapja lesz. Van egy olyan érzésem, hogy páran nem értik a korábbi tömbrehabilitációk logikáját, 
ami valójában ez volt. A régi lakásból kiköltözik a lakó, kap tőlünk egy újat és a megmaradt lakást vagy felújítjuk, 
vagy eladjuk, de nem arról van szó, amit Takács képviselő úr mondott. Az a kérésem, hogy a határozati javaslat 
pontjairól külön-külön szavazzunk. A módosító javaslatok miatt szeretném, ha nem egyben lenne a szavazás. 
 
Jancsó Andrea: Talán rossz Torzsa Sándor megfogalmazása, hogy szociális városrehabilitáció, én is jobbnak 
tartom a soft program elnevezést. A FESZGYI-nek van tapasztalata, a Családmentori Iroda pontosan ezt a feladatot 
végezte a József Attila Terv kapcsán. Tapasztalat tehát biztosan van a FESZGYI-ben, erre nem mondhatjuk, hogy 
nem. Az Irodák, Képviselők részéről is van ismeret arról, hogy a felújított házakban vannak társadalmi feszültségek, 
amiket kezelni kell. Egyedül a társasházkezelő, a kihelyezett gondnok, vagy a házfelügyelő nem tudja ezt 
megoldani. Ehhez intenzív szociális munka kell. Én inkább azt mondanám, hogy utánkövetés és amikor kialakul 
egy társadalmi feszültség – amiről mostanában egyre gyakrabban kapunk jelzéseket -, akkor ezeket kezelni kell. 
Ha a FESZGYI szociális munkásai ezt a saját kezükbe veszik. 
 
Baranyi Krisztina: Szociális tanácsnokként úgy látja, hogy ezt a javaslatot a FESZGYI-t megnevezve is el lehet 
fogadni? 
 
Jancsó Andrea: Szerintem nem feltétlenül kell erről most döntenünk. Igazgató Asszony nyilván megértette a 
felkérést és elindulhat egy közös gondolkodás, aminek az eredménye akár októberben, de később is bejöhet. 
 
Kállay Gáborné: Amikor zajlott a szociális városrehabilitáció, akkor annak valóban volt egy soft része. Egy több 
lábon álló program volt, 600 millió Ft-os összeggel 2014-2015-2016-ban. Nyilván ez a pályázat része volt, de 
komoly anyagi feltételei vannak ma is. 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A vitát lezárom. 
 
Jancsó Andrea (ÜGYREND): Csak annyit kérek, hogy tényleg pontonként szavazzunk. 
 
Reiner Roland: A 6. pontként jelzett javaslatot fenntartják? Nem sikerült meggyőznöm arról, hogy az elszámolás 
nem így működik? 
 
Takács Krisztián: Mivel a Bizottság megszavazta, nekem kötelességem ezt fenntartani annak ellenére, hogy a 
véleményem változott. A bizottsági tagok véleménye iránti tiszteletből kötelességem fenntartani ezt a javaslatot. 
 
Reiner Roland: A szociális rehabilitációval kapcsolatos javaslat úgy hangozna, hogy „Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítsen elő egy 
szociális rehabilitációról szóló programot és erről számoljon be a Képviselő-testületnek. Határidő a novemberi 
képviselő-testületi ülés”. 
 
Baranyi Krisztina: Erre mindenképpen szakembereket vonnék be és nagyon konkrétan a lakók száma 
befolyásolná, tehát nem a teljes kerületre kiterjedő lesz. Nem tudom, mennyi időbe telik ez? 
 
Torzsa Sándor mikrofonon kívül jelzi a 2023. január 31-i határidőt.  
 
Baranyi Krisztina: Rendben, ha előbb elkészül, menet közben is be tudjuk hozni. 
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Reiner Roland: Ebben az értelemben Polgármester Asszony be is fogadta ezt a javaslatot. Erről is külön fogunk 
szavazni a többi ponttal együtt. Először a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által 6. sz. határozati javaslatnak 
nevezett pontról szavazzunk, az elhangzott költségkeretről. 
 
314/2022. (IX.8.) 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 Kormányt, hogy a 
192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja szerinti ingatlanok bontása és a hulladék 
elszállításának becsült és tényeges költségének különbözetét az Önkormányzat részére térítse meg.” 

(4 igen, 3 nem, 9 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Árva Péter  Nem  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott  
Takács Máriusz  Tartózkodott  
Torzsa Sándor  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Tehát 6 pontból áll a határozati javaslat, amikről pontonként szavazunk. Kérem, szavazzunk a 
192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjáról. 
 
315/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. 
kerület belterület, 38168 helyrajzi számú, természetben a 1095 Budapest, Koppány u. 3. szám alatti ingatlant és a 
Budapest IX. kerület belterület, 38145 helyrajzi számú, természetben a 1095 Budapest, Soroksári út 84. szám alatti 
ingatlant a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1380/2022. 
(VIII. 1.) Korm. határozatban foglaltak szerint, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § h) pontjában foglalt állami 
feladat ellátásának elősegítése céljából ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
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Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Jancsó Andrea  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Sajó Ákos képviselő jelzi, hogy igen gombot szeretett volna nyomni. Így 15 igen, 1 tartózkodás a 
szavazati arány. Kérem, szavazzunk a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjáról. 
 
316/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja szerinti döntésről tájékoztassa a 
Belügyminisztériumot. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjáról. 
 
317/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1380/2022. (VIII. 1.) 
Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, gondoskodjon a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 
1. pontja szerinti ingatlanok bérlőinek elhelyezéséről, szükség esetén részükre pénzbeli térítés megfizetéséről. 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



71 
 
 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen 
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 4. pontjáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
318/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja szerinti ingatlanok bontására és a hulladék 
elszállítására vonatkozóan közbeszerzési eljárást írjon ki úgy, hogy a bontási és a hulladékelszállítási feladatoknak 
2023. május 31. napjáig meg kell valósulniuk. 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
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Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 5. pontjáról. 
 
319/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
bérlőknek a 192/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja szerinti ingatlanokból történő kiköltözését 
és az épületek lebontását, a hulladékok elszállítását követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársasággal az Ingatlanoknak az állam részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2023. július 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Mivel az volt a kérés, hogy a határozati javaslat pontjairól külön szavazzunk, kérem, szavazzunk 
az előterjesztő által befogadott módosító javaslatról, ami egy 6. pont. 
 
320/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
készítsen elő egy szociális rehabilitációról szóló programot és erről számoljon be a Képviselő-testületnek.  
Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
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Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
16./ KT 22/2022. (I.27.) sz. határozattal kapcsolatos kérelem 

193/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina polgármester kiment az ülésteremből. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta. 
 
Takács Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Torzsa Sándor: A vitában volt egy fontos szempont, ami elhangzott. Szerintünk azt lenne érdemes megvárni és 
akkor visszatérni erre a megállapodásra, amikor a SOTE bemutatja az építési engedélyét. Akkor már az egy olyan 
elköteleződés, ami már előrelépés ebben a projektben. Nem kell határozati javaslatba foglalni, csak fontos volt. Ha 
nem mutatja be, akkor nem mutatja be. Ha igen, akkor újra lehet majd róla beszélni, de akkor is meg kell fontolni. 
Reiner Roland: Köszönöm a kiegészítést. Több kérdés, hozzászólás nincs. A 193/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatának „B” opcióját teszem fel szavazásra, ami arról szól, hogy a fejlesztési kötelezettség 
határidejének módosításához nem járul hozzá a Képviselő-testület. Kérem, szavazzunk. 
 
321/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 193/2022. sz. 
előterjesztés szerint Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában az Adásvételi Szerződésben meghatározott fejlesztési kötelezettség határidejének-, és a 
használatba vételi engedély megszerzés határidejének módosításához nem járul hozzá. 
Határidő: 2022. szeptember 08.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (10 igen, 4 nem) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  



74 
 
 

Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Nem  
Sajó Ákos  Nem  
Baranyi Krisztina  Távol  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
17./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ 

úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt 
megvalósítása érdekében készülő „Timót utca és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi 
egyeztetésének lezárása 

194/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: A Galvani hídhoz kapcsolódó KÉSZ módosítások következnek. Praktikusan azt mondanám, hogy 
itt folytassuk le a vitát, ami a következő négy napirendhez is egyaránt tartozik. 
 
Árva Péter: Talán az ötödiket is ide lehetne venni, mert van négy szabályozási terv módosítás előttünk, az ötödik 
pedig, hogy ha és amennyiben nem tudjuk lezárni a partnerségi szerződést, akkor is fizessük ki a tervezőket, hiszen 
elvégezték a munkát és nem rajtuk múlik, hogy nem valósul ez meg. A Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket és hosszú vita után a többség úgy döntött, hogy 
nem támogatja a partnerségi egyeztetés lezárását. Az az álláspontunk, hogy a döntés a fejünk fölött hozatott meg, 
és továbbra sem értünk vele egyet, ezért nem tudjuk támogatni. Idetenném az ötödik pontot is, mert méltányos 
dolog lenne a kifizetés, amire egy szerződésmódosítást kell tennünk. 
 
Gyurákovics Andrea: Ezek a napirendi pontok tulajdonképpen összetartoznak. Valóban célszerű egyszerre 
megvitatni őket. Az online anyagban ott van a KÉSZ-ek tervlapja, ezeket nem lehetett volna egybetenni, hogy 
jobban átlátható legyen ez az egész? Jobban lehetne látni, hogy mi történik, és mi változik. Nem értem, hogy miért 
nem fogadták el. Ha jól értem, 4 területre kapunk készen építési szabályzatot és nem is a kerület fizeti a tervezőket. 
Miért nem tudjuk elfogadni, még ha átmeneti szabályozásként is tesszük be? Akkor is lehetne, ez már egy alap. 
Nem tudjuk, hogy a beruházás mikor fog elindulni, de az, hogy a CF Pharma gyógyszergyárnál, a Timót utcánál, 
az UNIX telephelynél lesz egy új szabályozásunk, nagyon időszerű. Megnéztem, az UNIX-nál talán 2002-es a 
szabályozási terv. Most kapunk egy frisset, újat ingyen és bérmentve. Mi ezzel a probléma? 
 
Árva Péter: Nem szeretném a szakmai részeket megindokolni. Hibásnak tartjuk a híd kiválasztását a 2 db dél-
pesti közül, hibásnak tartjuk az irányát, hogy nem merőlegesen megy át a folyón, hanem ferdén. Emiatt hosszabb 
és nem találja el a meglévő úthálózatot. Úgy gondolom, hogy ezeket mi itt helyben nem támogathatjuk. A múltkori 
előterjesztések kapcsán attól fél a városvezetés, hogy ez nem fog többséget szerezni, nagyon helyesen 
elkészítette ezt az ötödik előterjesztést. Ott feltétel volt a szerződésben, hogy akkor teljesítenek, ha le van zárva a 
partnerségi egyeztetés. Mivel ez a feltétel nem teljesül automatikusan, a szerződést illik módosítani. Ezért van ez 
így, együtt tárgyalva. Megismételni tudom csak a korábbi érveinket, de én ezt most nem tenném. 
 
Gyurákovics Andrea: Ön többes számban beszél, de úgy tűnik, hogy ez az Ön véleménye. Értem, hogy 
szakmailag próbálja indokolni, de a bizottsági ülésen is erre terelte, hogy Ön szerint nem jó, mert nem merőlegesen, 
hanem ferdén megy a híd. Azok a Képviselők, akik nem építész végzettségűek, nem biztos, hogy értik, miről van 
szó. Én nem erről beszéltem. Arról beszéltem, hogy kapunk készen szabályozási tervet, aminek nem biztos, hogy 
véglegesnek kell lennie. Lehet átmeneti is és ha újra előkerül a Galvani híd projektje, akkor lehet majd módosítani. 
Azt nem értem, hogy ne zárjuk le a partnerségi egyeztetést, de a tervezőket fizessük ki. Már elnézést, de miért 
kellene kifizetni a tervezőket? Nem zárult le az egyeztetés, akkor mi alapján fizetjük ki őket? 
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Reiner Roland: Nekik vannak mérföldköveik. Ebből a második, hogy lezárul a partnerségi egyeztetés, az utolsó 
pedig az, hogy el van fogadva ez a módosítás. Azért van a kifizetési javaslat, mert a munkájuk valójában ott ér 
véget, hogy elfogadtuk a partnerségi egyeztetést. Ami az ő feladatuk volt és szerepelt is a NIF Zrt-vel kötött 
szerződésben, az arról szólt, hogy a megfelelő kormányhatározatban, a megfelelő építési paramétereket ők 
vezessék át ezeken az építési szabályzatokon. Ők ezt megtették, nyilván ez feltétele is annak, hogy az építkezés 
tudjon haladni, engedélyeket kapni. Az ő részük ezzel le van tudva, megcsinálták, amit lehet. Amiért a Képviselő-
testület abba az irányba ment, hogy nem zárta le a partnerségi egyeztetést, az az, hogy probléma van a projekttel. 
Nem Árva Péter különvéleménye és ezt onnan is lehet tudni, hogy amikor elindultak a KÉSZ módosítások annak 
idején, akkor úgy határoztunk, hogy elfogadni csak eleve akkor lehet ezeket, ha lényegében van döntés arról, hogy 
a második, levezető szakasz a hídfő és az Üllői út között hogyan menjen. A Képviselő-testület ezt az álláspontját 
egyszer már kifejtette és többségi állásponttá tette. Szerintem ez indokolja azt a magatartást, amit Árva Péter 
kifejtett. 
 
Árva Péter: Amikor ez előttünk volt, a FIDESZ Frakció nem egyhangúan, de többük támogatta az első 
visszautasítást. Ez egy Kormány beruházás és a fejünk fölött egy tollvonással érvénybe fogja léptetni. Az a mi 
felelősségünk, hogy adjuk hozzá a nevünket, vagy nem. Azt gondolom, ha az a helyes, hogy ha innen alulnézetből, 
a kerületből látjuk a hibát, akkor ne adjuk hozzá a nevünket. Ettől még a projektet – ha lesz rá forrás – a 
Miniszterelnök Úr egy kormányrendeletben érvénybe fogja helyezni, tehát nem tudjuk megakadályozni. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 194/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
322/2022. (IX.8.) 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  
1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. kerület „Timót utca és környéke” (Budapest, IX. kerület Kén utca 

- Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetére vonatkozóan 
a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a tervezői szakmai javaslatot és ezek alapján 
a partnerségi egyeztetést lezárja. 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest IX. kerület „Timót utca és környéke” Kerületi Építési 
Szabályzattal kapcsolatos partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés közzétételéről, továbbá 
Budapest IX. Kerület „Timót utca és környéke” Kerületi Építési Szabályzata módosításához kérje meg az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivataltól a záró szakmai véleményt.” 

 (4 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Árva Péter  Nem 
Hidasi Gyula  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott  
Reiner Roland  Tartózkodott  
Takács Krisztián  Tartózkodott  
Takács Máriusz  Tartózkodott  
Baranyi Krisztina  Távol  
Deutsch László  Távol  
Dr. Mátyás Ferenc Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Torzsa Sándor  Távol  
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Zombory Miklós  Távol  
 
 
18./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ 

úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt 
megvalósítása érdekében módosításra készülő „UNIX telephely és környéke” Kerületi építési 
szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása 

195/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 195/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
323/2022. (IX.8.) 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  
1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. Kerület „UNIX telephely és környéke” (Határ út - Gubacsi út - 

Illatos út - a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata 
tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet és a partnerségi 
egyeztetést lezárja. 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés 
közzétételéről, továbbá Budapest IX. kerület „UNIX telephely és környéke” Kerületi Építési Szabályzata 
módosításához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivataltól a záró szakmai 
véleményt.” 

 (4 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Árva Péter  Nem 
Hidasi Gyula  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott  
Reiner Roland  Tartózkodott  
Takács Krisztián  Tartózkodott  
Takács Máriusz  Tartózkodott  
Baranyi Krisztina  Távol  
Deutsch László  Távol  
Dr. Mátyás Ferenc Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Torzsa Sándor  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
19./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ 

úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt 
megvalósítása érdekében készülő „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi építési szabályzat 
partnerségi egyeztetés lezárása 

196/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 196/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
324/2022. (IX.8.) 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 
1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. kerület CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Budapest IX. 

kerület, Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata 
tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a CF Pharma 
gyógyszergyár tulajdonosainak észrevételeit és a tervezők szakmai javaslatát elfogadva, a kerületi partnerségi 
egyeztetést lezárja. 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés 
közzétételéről, továbbá Budapest IX. kerület „CF Pharma gyógyszergyár és környéke” Kerületi Építési 
Szabályzata módosításához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivataltól a 
záró szakmai véleményt.” 

(4 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Árva Péter  Nem 
Hidasi Gyula  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott  
Reiner Roland  Tartózkodott  
Takács Krisztián  Tartózkodott  
Takács Máriusz  Tartózkodott  
Baranyi Krisztina  Távol  
Deutsch László  Távol  
Dr. Mátyás Ferenc Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Torzsa Sándor  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
20./ A Budapest IX. kerület Ferencváros területén az „Új Duna-híd, valamint a Fehérvári út és Üllői út – Határ 

úti csomópont közötti kapcsolódó közlekedési infrastruktúra terveinek előkészítése” tárgyú projekt 
megvalósítása érdekében készülő „Gubacsi dűlő” Kerületi építési szabályzat Partnerségi egyeztetés 
lezárása 

197/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Baranyi Krisztina polgármester visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 197/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
325/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ megismerte és tudomásul vette a Budapest IX. Kerület GUBACSI-DŰLŐ (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd híd 

térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz.; 38086/27 hrsz.; 38086/28 hrsz. telkek északi 
határvonala - Soroksári út - déli kerülethatár - Ráckevei-Soroksári Duna-ág által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzata tervezetére vonatkozóan a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a 
tervezők szakmai javaslatát elfogadva, a kerületi partnerségi egyeztetést lezárja. 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés 
közzétételéről, továbbá Budapest IX. Kerület GUBACSI-DŰLŐ (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd híd 
térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz.; 38086/27 hrsz.; 38086/28 hrsz. telkek északi 
határvonala - Soroksári út - déli kerülethatár - Ráckevei-Soroksári Duna-ág által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzata módosításához kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fővárosi Kormányhivataltól a 
záró szakmai véleményt. 

(5 igen, 3 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Árva Péter  Nem  
Hidasi Gyula  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Reiner Roland  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Dr. Mátyás Ferenc Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Urbanitas Kft. és a NIF Zrt. között kötött 

háromoldalú tervezési szerződések módosítása 
198/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 198/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, a háromoldalú szerződés módosításáról a tervezők, a NIF Zrt. és jómagunk között. 
 
326/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az 
előterjesztésben foglalt három szabályozási tervre megkötött korábbi tervezői szerződések módosítását, jelen 
előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetek formájában, és felhatalmazza Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező szerződések aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
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Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
22./ Budapest IX. kerület Ferencváros területén „Kvassay út és környéke (Kvassay út- H7-Hév vonal- 

Könyves Kálmán Körút-vasúti terület által határolt terület) területre vonatkozó Kerületi építési 
szabályzat módosítása a „Kvassay út és környéke” Kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetés 
megindítása 

199/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 199/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
327/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete 
figyelembevételével úgy dönt, hogy: 
1./ megindítja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerinti partnerségi egyeztetést a 42. § (1) bekezdés szerinti tárgyalásos 
eljárásban a „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE (Kvassay út - H7-Hév vonal - Könyves Kálmán Körút - vasúti 
terület által határolt terület) Kerületi építési szabályzat módosítása tárgyban a Soroksári út- Könyves Kálmán 
körút- Kvassay út által határolt területre vonatkozóan. 

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi egyeztetéshez szükséges tájékoztató 

megjelentéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
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Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
23./ Vágóhíd utca és környéke” kerületi Építési Szabályzat tájékoztató alaptérképi elemének pontosítása 

200/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az előterjesztést. Úgy 
gondolom, hogy ha nincs odarajzolva, hogy a föld alatt mekkora területre építhetünk be, akkor az egész telek 
beépíthető. Ezt pontosítjuk, hogy hova lehet beépíteni. Ilyen értelemben szerintem ez egy technikai dolog. 
 
Baranyi Krisztina: Nem volt egyértelmű, hogy ez a be nem rajzolt vonal igényel-e KÉSZ módosítást. Kértem 
Főépítész Urat, hogy erről kérjen állásfoglalást a Kormányhivataltól. Megérkezett ez az állásfoglalás? 
 
Kövesi György: Köszöntöm a Képviselő-testületet. Kövesi György vagyok, a főépítészi teendőket látom el 
megbízás alapján. Megkerestem a Kormányhivatal építés hatóságát és gyakorlatilag kitértek a válasz elől azon az 
alapon, hogy ők, mint hatóság, erről nem adhatnak véleményt. 
 
Baranyi Krisztina: Ez azért lehet problémás, mert sem korábban nem volt erre példa, nem volt meg a KÉSZ-ekben 
a föld alatti vagy mélyépítési terület kijelölése. Viszont, ha a jövőben újra előjön, akkor alapvetően vagy be kell 
építeni ezekbe a szabályozásokba és módosításokba, vagy nem. Tehát szükség lenne valamilyen állásfoglalásra. 
Jól láthatóan az építészi szakmában sincs egyetértés erre vonatkozóan. 
 
Kövesi György: Mindenképpen figyelni kell erre a KÉSZ készítése során, mert ez egy ellentmondás. Ami amellett 
szól, hogy mégis működhet, az az, hogy a beépítési paraméterek nem változnak. A terepszint alatti beépítés 
mértékét, a terepszint feletti beépítést, a szintterületi mutatót, az épületmagasságot, be tudja tartani a terv. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 200/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
328/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. 

kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú 
közterület – Szent László Kórház 38283/5 hrsz. telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – 
Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
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Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletét képező szabályozási 
terv tervlapjának a 200/2022. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti pontosításához a térszint alatti beépítés 
határvonalának megjelölésével, azzal, hogy a pontosított tervlapot a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

2./ felhatalmazza a polgármestert a szabályozási tervlap 1. pont szerinti pontosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: döntést követ 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
24./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására 

178/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta 
az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 178/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
329/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó beszámolót a 178/2022. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. 

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között 2021. december 3. napján létrejött közszolgáltatási szerződést a 178/2022. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően módosítja.  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
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3./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közszolgáltatási szerződés módosításának 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 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
25./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásának elfogadására  

201/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolókat. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
330/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ elfogadja a KT 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján civil tevékenység támogatása pályázati 

támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2020. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Nem Adom Fel Alapítvány 150.000,-  

2. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 400.000.- 

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ tudomásul veszi, hogy a KT 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján kulturális tevékenység támogatása 

pályázati támogatásban részesített, Csillaghajó Kulturális Alapítvány pályázatát nem valósította meg, a 
támogatási összeget maradéktalanul visszautalta. 

Határidő: 2022. szeptember 8. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú II/1. határozata alapján szociális tevékenységek támogatása pályázati 

támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 
Szervezet 

2021. évi támogatási összeg 
(Ft) 

1. Konkáv Alapítvány 600.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4./ elfogadja a KT 474/2021. (IX.9.) számú IV/1. határozata alapján kreatív helyi tevékenységek támogatása 

pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 
Szervezet 

2021. évi támogatási összeg 
(Ft) 

1. Szőke István Alapítvány 330.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

5./ elfogadja a KT 556/2021. (XI.11.) számú határozata alapján fejlesztő programok, foglalkozások támogatása 
pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2021. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Konkáv Alapítvány 300.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 
6./ elfogadja a KT 557/2021. (XI.11.) számú határozata alapján Világnapokhoz kapcsolódó programok támogatása 

pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2021. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Hiszünk Benned! Alapítvány 362.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ elfogadja a KT. 605/2021. (XII.9.) számú határozata alapján Iskolai diákönkormányzati tevékenységek 

támogatása érdekében eszközbeszerzés pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő 
alapítvány beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2021. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Vidámság Háza Alapítvány 150.000,-  

Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
8./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-7. pontjaiban foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
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Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
 
26./ Alapító okiratok módosítása 

177/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kicsit elbizonytalanodtam, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
vagy a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta.  A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Az I. és II. normatív határozati javaslat, majd következik egy 
harmadik, sima határozati javaslat. Kérem, szavazzunk a 177/2022. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról. 
 
 
 
 
 
 
 
331/2022. (IX.8.) 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/801940/2022/3 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2022. július 13. 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 331/2022. (IX.8.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom:      
1./ Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 19. 

2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
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3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (iskolai tagozat) 

1095 Budapest, Gát utca 6. 

4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (autista tagozat) 

1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.  
A. épület 

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI (óvodai tagozat) 

1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
A. épület 2. lépcsőház 

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 67. 

7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. 

8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. 

9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  1096 Budapest, Vendel utca 1. 

10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnázium 

1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8. 

11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy utca 17. 

12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó utca 1. 

13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

1098 Budapest, Napfény utca 3. 

14 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola 

1092 Budapest, Köztelek utca 8. 

15 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 

16 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 

8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

17 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 
Tábora 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 

18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. 

19 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.  
B. épület 

20 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9. 

21 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15. 

22 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10. 

23 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 
A. épület 3. lépcsőház, B. épület 

24 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10. 

25 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. 

26 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4. 

27 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9. 

28 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

29 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 

30 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

31 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény - Raktár 

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

32 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 
Mester Galéria és Közösségi Tér 

1095 Budapest, 
Mester utca 5. 

33 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. 

34 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 
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35 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375. 

36 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt. 

37 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 

38 Ferencvárosi Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 

39 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 48. fszt. III. 

40 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. II. 

41 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. III. 

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

43 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4. 

44 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 

45 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9. 

46 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

47 Aprók Háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. 

48 Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. 

49 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága - Pince 

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

50 Család- és Gyermekjóléti Központ  1091 Budapest, Üllői út 69. 

51 Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 1095 Budapest, Gát utca 25. 

52 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  1096 Budapest, Haller utca 50-52. 

53 Gyermekek Átmeneti Otthona 1097 Budapest, Fehér Holló utca 2-4. 

54 
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali 
Intézménye  

1094 Budapest, Berzenczey utca 26. 

55 
Nefelejcs Gondozási Központ és  
Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich utca 17. 

56 
Tavirózsa Gondozási Központ és  
Napsugár Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

57 
Szivárvány Gondozási Központ és  
Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

58 
Szerető Kezek Idősek Klubja és  
Időskorúak Gondozóháza  

1098 Budapest, Friss utca 5. 

59 Árvácska Idősek Klubja  1097 Budapest, Osztag utca 17. 

60 
Díjhátralék-kezelési Csoport és 
Családmentori és Áldozatsegítő Csoport és 
Tanácsadó Központ 

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

61 Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport 1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

62 Nappali Melegedő 1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

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

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, feladat-
ellátási hely megnevezése 

Címe 

1 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
(játszóudvar) 

1096 Budapest, 
Thaly Kálmán utca 36. 

2 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
(KRESZ pálya) 

1094 Budapest, 
Viola utca 27-29. 

3 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
(játszóudvar) 

1094 Budapest, 
Viola utca 31-33. 

4 Kicsi Bocs Óvoda (játszóudvar) 1092 Budapest, 
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Erkel utca 12. 

5 Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 
Mester Galéria és Közösségi Tér 

1095 Budapest, 
Mester utca 5. 

6 Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
- Raktár 

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

7 Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága - Pince 

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

8 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 48. fszt. III. 

9 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. II. 

10 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. III. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. október 2. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 
 

Baranyi Krisztina  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2022. sz. előterjesztés II. határozati 
javaslatáról. 
 
332/2022. (IX.8.) sz. 

Normatív határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratának módosításáról 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: M/838267/2022/1 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Pinceszínház a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2020. október 21. napján kiadott, E/838267/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 332/2022. (IX.8.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
  1./ Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 48. fszt. III. 

2 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. II. 

3 Ferencvárosi Pinceszínház - raktár 1096 Budapest, Haller utca 50. fszt. III. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. október 2. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 
 

Baranyi Krisztina  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 177/2022. sz. előterjesztés III. határozati 
javaslatáról. 
 
333/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
177/2022. sz. előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatokban szereplő módosító okiratok aláírására, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásba történő átvezettetésére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Takács Krisztián  Nem szavazott 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
 
Reiner Roland: Takács Krisztián jelezte, hogy igennel szeretett volna szavazni. 
 
 
27./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2021. évi szociális 

szolgáltatásairól 
208/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Bodonyiné Molnár Margit FESZGYI 
vezetője 

Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. Nagyon szép és értékes, vaskos anyag, amiben sok következtetés és információ van, 
amivel nekünk dolgoznunk kell. Az egyik, hogy a FESZGYI-nek van egy elhelyezési problémája. A Liliom u. 8. sz. 
alatti ingatlannal kapcsolatban lenne egy kérésük. Már régóta tervezett, hogy több irodájukat, csoportjukat oda 
helyeznék át összevonva. Elviekben már volt erről egyeztetés, de valahol elakadt a folyamat. Le van írva a 
beszámolóban, hogy nem halad a történet. Kiemelném még, hogy sok olyan esetszám van, ami növekszik és sok 
probléma vár kezelésre. Az egyik ilyen, hogy a díjhátralékosok száma – akik nem tudtak fizetni 2021-ben – 
növekedett, 163 új fő jelent meg. Ez azt jelenti, hogy közel a kétharmaduk új főnek számít vagy olyan kliens, akinek 
több évvel ezelőttre nyúlik a tartozása, de nem tudta kezelni. Ennek az információnak a tükrében igen nagy gondot 
fog okozni, főként a második félévben a rezsiszámlák fizetése. Tudjuk a hírekből, hogy emelkedni fognak a számlák 
és nem tudom mi most a polkorrekt megfogalmazás, a rezsicsökkentés csökkentése, vagy a rezsicsökkentés 
eltörlése - de majd a politológusok megállapítják – miatt. Talán Ferencvárosban ez nem is a lakótelepen élőket, 
vagy a kisebb önkormányzati bérlakásban élőket fogja sújtani, hanem azokat, akik ún. polgári – nagy alapterületű, 
nagy belmagasságú - lakásokban laknak nyugdíjasként, egyedülállóként. Láttam olyan rezsiszámlát, ami most volt 
50.000 Ft, de ha megjön a rezsicsökkentés eltörlése, akkor 200.000 Ft is lehet. Ezek az emberek gyakorlatilag ezt 
nem fogják tudni kifizetni a nyugdíjukból. A FESZGYI-nek lesz plusz feladata ezzel. Tudjuk, és ismerjük az időseket, 
sajnos előfordul, hogy inkább nem kapcsolják be a fűtést és ilyen lakásokban a fagyhalál elkerülése kihívás lesz. 
A beszámolóból az is kiolvasható, hogy legalább ugyanakkora probléma az ifjúság körében kialakult szegénység, 
mint a nyugdíjas szegénység. Ha megnézzük a mi intézményi rendszerünket, a támogatásokat és a segélyeket, 
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látszik, hogy ennek a korosztálynak a legkevésbé sem kínáljuk azt, amit lehetne. A vitában többféle javaslat 
hangzott el és a városvezetés figyelmébe ajánljuk ezeket. Sok fiatal van, aki tovább tanulna, de anyagi okok miatt 
nem tud, nem tud kimaradni a munkahelyéről. Emiatt nem tud magasabb iskolai végzettséget szerezni. Nekik 
kellene olyan ösztöndíj, ami legalább egy minimálbért biztosít ahhoz, hogy tovább tudjanak tanulni, tudjanak 
szerezni egy OKJ-s végzettséget. Ezt célszerű lenne elindítani. Megfontolandó egy szociális diákszövetkezet 
létrehozása, ami kifejezetten diákoknak biztosítana a kerületi intézményekben, cégekben munkalehetőséget. Nem 
kell elmondanom, hogy nekünk az adózás lenne a kedvező része, a diákoknak pedig az, hogy munkához juthatnak. 
Tényleg nagyon hosszú anyag, aki nem tette, az hétvégén olvassa el, mert iszonyat mennyiségű problémát és 
tényt írnak le benne a készítők. 
 
Reiner Roland: Ezekkel mindenképpen foglalkozni kell és foglalkozni is fogunk a következőkben. Több kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 208/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
334/2022. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szociális szolgáltatásairól készített 2021. évre 
vonatkozó beszámolóját a 208/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, egyhangú) 
A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Csóti Zsombor  Távol  
Deutsch László  Távol  
Jancsó Andrea  Távol 
Takács Zoltán  Távol  
Zombory Miklós  Távol 
 
Reiner Roland: A zárt ülés előtt tárgyaljuk még a két felvett tájékoztatót, amikre eddig nem került sor. 
 
 
28./ Tájékoztató rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről 

204/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság mind a rozsdaövezeti akcióterület 
kijelölése kapcsán, mint a fakivágások kapcsán azt a határozatot fogadta el, hogy felkéri a Képviselő-testületet, 
hogy alkosson szabályozást a nyilvánosság biztosításáról ebben a két kérdésben. Volt róla vita, hogy honnan lehet 
ezekről tudni, hol lehet ezeket látni. Jó lenne átgondolni és keretbe foglalni mindkettőt, nyílt és átlátható 
szabályozást megalkotni ezeknek a nyilvánosságáról. 
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Torzsa Sándor: Szép tájékoztató, köszönjük a Hivatal dolgozóinak, hogy elkészítették. Van viszont, ami nem 
világos. Ha jól értem, a rozsdaövezeti besorolásból akcióterületbe történő bevonásról - ami nem mindegy, mert 5% 
ÁFA kedvezményt kapnak az itt építkezők – a Miniszterelnökség dönt, de megkeresi az Önkormányzatot 
véleményezésre. Négy ilyen eset volt, amikor meg is keresték az Önkormányzatot és háromszor Polgármester 
Asszony nem támogatta a besorolást, egy esetben pedig támogatta, de feltételekkel. Ez a terület a kerület 
legvégén, Pesterzsébet Duna parti határán lévő építési terület volt. Az anyag hiányossága, hogy nem derül ki 
belőle, mik is voltak Polgármester Asszony feltételei. Annál a háromnál, amit elutasított, mik voltak az 
Önkormányzat indokai? Miért nem támogattuk ezeket a javaslatokat? Első ránézésre nekem akár ezek is 
beleférhettek volna, de biztos volt valami nyomós szakmai érv is. 
 
Árva Péter: Ebben a történetben nem csak az 5% ÁFA a lényeg. Az a lényeg, hogy ha egy ilyen projekt megkapja 
a kiemelt rozsdaövezeti pecsétet, gyakorlatilag tőlünk függetlenül épülhet bármi. Ez nem a mi érdekünk. Az a mi 
érdekünk, hogy ha van egy fejlesztés a kerületben, akkor a beruházó partnerként leül velünk tárgyalni és arról 
beszélünk, hogy mit kapunk cserébe, milyen fejlesztéseket hajt végre. Ha megkapja a rozsdaövezeti besorolást, 
semmiféle ilyen tárgyalás nem történik köztünk és a beruházó között. Emiatt az én véleményem az, hogy soha, 
sehol nem szabad ilyesmit engedélyeznünk. Azt a lehetőséget, hogy beleszóljunk abba, hogy a közterületen mit 
fejleszt a beruházó, teljesen elveszítjük.  
 
Baranyi Krisztina: A rozsdaövezeti besorolás az első időkben nem az 5%-os ÁFA-ról szólt, hanem arról, hogy 
valamilyen előnyöket, kedvezményeket kell adni azoknak a beruházóknak, akik a klasszikus rozsdaövezeti 
területeken építkeznek. Egyébként ezek jól definiáltak és a Fővárosnak is van egy nyilvántartása róluk. Az itt történő 
beruházásokkal felvállalják azokat a többletköltségeket, amik az ilyen területeken jelentkeznek. Ezek vagy 
valamilyen módon szennyezettek, vagy jelentős mennyiségű bontási munkát kell végezni, vagy az infrastruktúrája 
rosszabb, mint a nem rozsdaövezeti besorolású helyeken. Magyarul itt többe kerül bármit építeni, mint máshol. Ez 
az elképzelés szerintem támogatandó, főleg a mi kerületünkben, ami Budapesten a második legnagyobb területű 
rozsdaövezettel rendelkezik a fővárosi szabályozás szerint is. Ettől csak egy nagyobb rozsdaövezeti terület van, a 
Csepel Művek területe. Az viszont olyan mértékben szennyezett, hogy ott senki nem fog a következő 50 évben 
bármit is építeni. Szerintem az Ferencváros elsőrendű érdeke, hogy a rozsdaövezeti területeken elinduljon a 
fejlesztés, a fejlődés, várostervezés, városfejlesztés. Emiatt támogattuk, hogy az itt építkezők kapjanak valamilyen 
előnyt, de akkor ez még nem volt definiálva. Az első elképzelések úgy szóltak, hogy minden kerülettől kérnek 
javaslatokat arra, hogy ők mit tekintenek rozsdaövezeti területnek, figyelembe véve a definíciókat és azt, hogy hol 
szeretnének fejlesztéseket látni, legyen az akár lakóövezet, irodaépítés, bármi, ami nem ipari vagy vegyes funkciójú 
beruházás. Akkor mi, más kerületek és a Főváros is beküldtük azokat a listákat, ami szerintünk rozsdaövezeti 
területnek minősül a saját kerületünkben. Legfőképpen a fővárosi szabályozást figyelembe véve, de a saját 
tapasztalataink alapján is úgy döntöttünk, hogy a Könyves Kálmán körúttól délre eső területeket tekintjük 
rozsdaövezetnek, hiszen beljebb az infrastruktúra sem annyira lepusztult, illetve már elkezdődött beruházások 
vannak, valamint ott már nem szeretnénk több építkezést, lásd a Vágóhíd utcai zsúfoltságot. Viszont a déli rész 
valóban klasszikus rozsdaövezet és örülnénk, ha ott fejlesztések indulnának. Később ez megfordult és azt mondta 
a Kormány, hogy nem ez alapján fogják összeállítani a rozsdaövezeti területeket, mint amit beküldtek a kerületek 
és a Főváros. Egyébként ebben az esetben is ugyanúgy a Miniszterelnökség és Gulyás Gergely döntött volna, mint 
most. Abba az irányba változott, hogy inkább a fejleszteni akaró beruházók adjanak be kérelmet ehhez a 
bizottsághoz, aminek a vezetője Gulyás Gergely. Amint most kiderült, a látszat miatt kikérik az illetékes kerület 
véleményét, de aztán önmaga dönt arról, hogy az rozsdaövezet-e, vagy nem. Tehát az általunk preferált 
városrészek nem feltétlenül fedik le azt, mint amit Gulyás Gergely annak tart. Így fordulhatott elő, hogy a körúton 
belüli építkezések, például a török beruházás rozsdaövezeti besorolást kapott 200 méterre a MÜPA-tól és 
lakóházaktól. Ez az építkezés a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető rozsdaövezeti fejlesztésnek. A 
kormányhatározat alapján érkezett kérelmeknél azt vizsgáltam, hogy az eredetileg általunk javasolt rozsdaövezeti 
feltételeknek megfelel-e az illető beruházás. Ha nem felelt meg, akkor elutasítottam. Négyből egy megfelelt 
ezeknek a kritériumoknak, de elég erős feltételeink voltak, mégpedig a telek és a közlekedési infrastruktúra 
adottságai miatt. A Főépítészi Csoporttal és Alpolgármester Úrral közösen határoztuk meg, hogy milyen feltételek 
mentén támogatunk egy ottani beruházást. Ez jellemzően kisebb beépítettség, nagyobb zöldterületi mutató volt, 
hogy ne legyen túlépített a Duna part közelsége miatt. Most látom, hogy az elutasítást nem csatolták az 
előterjesztéshez, de eljuttatom Képviselő Úrnak és meg tudja nézni, hogy mik voltak az elutasítás okai és mik voltak 
a támogatás feltételei. 
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Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A napirendi pont vitáját lezárom. 
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
29./ Tájékoztató a FEB Kft. jövőjének lehetséges forgatókönyveiről 

202/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pápa Levente igazgató 

 
Torzsa Sándor: A Képviselő-testületnek volt egy döntése és egyben egy kérése a FEB Kft. vezetéséhez. Akkor 
Önök ezt lelkesen támogatták, de úgy látszik, hogy ilyen késő esti órában a FIDESZ Frakció fegyelme kevésbé tart 
már ki. Elindult egy per az IKON Zrt. és a FEB Kft. között, mert jogi vitába keveredtek egymással. A részleteket 
nem tudom pontosan, kérem Igazgató Urat, hogy majd segítsen elmondani, hol is tart ez a történet. Ha jól tudom, 
elkezdték a cég felszámolását és nekünk jelentős pénzügyi forrásokba került, hogy ez ne történjen meg. Lehet, 
hogy butaságot beszélek, de Igazgató Úr majd elmondja. Ebben a vitában merült fel, hogy a cégnek nem milliárdos 
bevételei vannak és akkor viszonylag finoman fogalmaztam. Pici nyereséggel számolhat ez a kft. és akkor jött elő, 
hogy vajon mikorra tudja behozni azt a ráfordítást, amit most nekünk rá kell fordítanunk erre a cégre. Ebben a 
helyzetben kértük, hogy Igazgató Úr gondolja végig a kft. jövőjét, hogyan lehetséges a folytatás. Leegyszerűsítve 
elmondom és nem sértésként, csak nem akarom húzni az időt. Három javaslatot tett Igazgató Úr. Az egyik az, hogy 
minden rendben van, sok változást nem lehet elérni, a portfóliót lehetne kicsit bővíteni. A második, hogy a céget 
értékesítsük a piacon, de éppen az IKON Zrt-vel folytatott per miatt ez nehézségbe ütközik. A harmadik, hogy 
számoljuk fel a céget, de ennek lehetnek politikabeli következményei, amiket Igazgató Úr nem biztos, hogy 
javasolna a Képviselő-testületnek. Nem akarok kritikát megfogalmazni Önnel szemben, de kicsit kreatívabb 
anyagra számítottam. Bíztam benne, hogy el fog szabadulni Igazgató Úr fantáziája és olyan innovatív 
megoldásokkal fogunk találkozni, amik mentén konstruktív vitát tudunk lefolytatni. Nem szeretnék javaslatot tenni, 
hogy Ön mit csináljon, mert csak közvetve vagyunk az Önök tulajdonosai. Az Önök tulajdonosa a FEV IX. Zrt., de 
az nem merült fel, hogy esetleg adjunk ennek a cégnek feladatot? Nem jelentkezne olyan feladatra, amit az 
Önkormányzat környékén el tudna látni? Sokszor van kihívás akár a közbeszerzések területén is, de jó példa a 
Telepy u. 34. sz. alatti épület liftje is. Az Ön cége korábban foglalkozott építőipari beruházásokkal is, tehát ez az 
irány sem lenne idegen. Felmerült a bizottsági ülésen, és én hoztam fel, hogy megfontolandó a FEV IX. Zrt. 
bérleményüzemeltetéssel kapcsolatos portfóliójának áttétele a FEB Kft-hez. Az Ön cégével kötne az Önkormányzat 
közszolgáltatási szerződést, hiszen eredetileg ezek a feladatok ennél a kft-nél voltak. Bátorítanám Igazgató Urat, 
mert szerintem most van az a pillanat, amikor leírhatja az elképzeléseit. Nyitottság van a Képviselő-testületben, 
hogy kezeljük ennek a cégnek a helyzetét. Picit úgy érzem, hogy van ez a cégünk, de minek. 
Pápa Levente: Az IKON Zrt-vel való pereskedés első lépcsője tart. 2019 előtt a FEB Kft. nem társasházkezelői 
feladatokat végzett, hanem közbeszerzésen elnyert beruházásokat hajtott végre konzorciumban alvállalkozókkal. 
Az egyik alvállalkozót állítólag nem fizette ki a FEB Kft. 2018-2019-ben és ez az alvállalkozó, az IKON Zrt. indított 
felszámolási eljárást a kft. ellen 2021. májusban. Ez az eljárás még mindig tart. Jogerősen ugyan lezárták, de a 
másik fél az utolsó pillanatban, július végén-augusztus elején fellebbezett. 75 millió Ft-os követelése volt, összesen 
4 db számla. Ebből a negyediket, az 54 millió Ft-osat már hozzánk küldte 2020. januárban, mi ezt jogerősen vitattuk 
és nem kellett kifizetni. A többit ki kellett fizetni, mert nem volt rendesen vitatva. Azt hittük, hogy vége van és 
indíthatjuk a polgári peres eljárást, amivel visszapereljük ezt a pénzt. Tudni kell, hogy ezekben az eljárásokban 
csak a formai követelményeket nézik, megfelelően lett-e kiállítva a számla, és megfelelően vitatja-e, aki vitatja ezt 
a dolgot. Az, hogy megépült-e, volt-e szerződés, mennyibe került, tényleg megcsinálták-e, stb., nem vizsgálják 
ilyenkor. Majd a polgári peres eljárásban fog erre sor kerülni. A 21-22 millió Ft-ot a FEV IX. Zrt. fizette ki, mint a 
FEB Kft. tulajdonosa. Mi még nem tekintjük elúszott pénznek, mert most fogjuk indítani a polgári peres eljárást. Az 
IKON Zrt-nek be kell bizonyítania, hogy a FEB Kft. megrendelte a szolgáltatást, készült teljesítésigazolás, 
megcsinálták és van rendes műszaki dokumentációja. Erről nálunk semmi nem fellelhető. Azt, hogy Kandolka Úr 
mit vitt el amikor elment, nem tudom, de nálunk nincsenek ilyen papírok. Abból indulunk ki, hogy ez a munka nem 
lett elvégezve. Az egy másik dolog, hogy most ki kellett fizetni, mert 2018-2019-ben nem megfelelően vitatták a 
számlát. Ez csak egy formai dolog, a tartalmát még semmilyen joghatóság nem vizsgálta. Azért nem lett 
felszámolás, mert amikor meghozták a másodfokú ítéletet, akkor a FEV IX. Zrt. azonnal kifizette ezt a pénzt és 
megszüntették az eljárást. Az utolsó pillanatban még ez ellen is fellebbezett az IKON Zrt. és azt várjuk, hogy még 
az 54 millió Ft-ot is ki kelljen fizetni. Reméljük, hogy nem kell, mert az elsőfokú és másodfokú bíróság is azt mondta, 
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hogy nem kell kifizetnünk. Meg kell várni, amíg ennek vége lesz és utána fogunk indítani egy polgári peres eljárást, 
amiben visszaköveteljük ezt a pénzt. Bízom benne, hogy nem a FEB Kft. jövőbeli nyereségességéből kell 
kifizetnünk, hanem visszanyerjük a polgári peres eljárásban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jogtalanul kifizetett 
összeg. Lehet, hogy nem volt világos, de a FEV IX. Zrt. és a FEB Kft. különválasztása nagyon egyszerű logika 
mentén történik. Piaci bevétel vagy nem piaci bevétel. Utóbbinak csak piaci bevétele van, előbbinek pedig csak 
nem piaci bevétele van. A törésvonal ott húzódik, hogy használ-e közpénzt, vagy nem. A FEB Kft. nem használ 
közpénzt, a FEV IX. Zrt. pedig csak közpénzt használ. Ezért nem keverjük a kettőt. Igen, régen a FEB Kft. látta el 
a bérleményüzemeltetési feladatokat. Hogy világos legyen, ez az önkormányzati bérházakban a bérlakásokban 
lakók bérleményüzemeltetése, a FEB Kft. pedig társasházaknak, társasházi lakásoknak végzi a 
bérleményüzemeltetését. Ezekben a társasházakban vannak önkormányzati lakások és ezek után a közös 
költséget az Önkormányzat fizeti, de ez így van az összes többi társasházkezelőnél is. Nem számít közpénznek. 
Azért nem engedtem el a fantáziámat és a kreatív tulajdonságaimat, mert itt van egy piaci és nem piaci megosztás. 
Az Önkormányzat egyetlen cége a FEB Kft., ahol nincs közpénz. Ha feloldjuk ezt a korlátot, akkor kinyílik az óceán 
és bármit lehet csinálni. Az elődöm hibáját nem akarom elkövetni, nem biztos, hogy jó ha más tevékenységi körrel 
kezd el foglalkozni a cég. Nem akarunk vöröshiganyt árulni és nem tudom milyen szolgáltatásokat végezni. 
Társasházkezelő cég vagyunk. Nincs olyan a tervekben, hogy bármilyen más tevékenységet folytassunk. Ha erre 
érkezik felkérés, vagy van javaslat, hogy gondolkozzunk ilyenen, akkor megtesszük. A piaci és nem piaci bevétel 
kérdését azért érdemes szem előtt tartani. A FEB Kft. köztulajdonú, de egy fillért sem kap az Önkormányzattól és 
nem használ közpénzt. Ezért nem engedtem el a fantáziámat. Ha azzal az alapvetéssel élünk, hogy nem végzünk 
más tevékenységet és nem keverjük bele az Önkormányzat dolgait a FEB Kft. dolgaiba, akkor nem nagyon van 
más megoldás, mint amit leírtam. Minden megy ugyanígy, csak próbálunk hatékonyabbak lenni, eladjuk vagy 
bezárjuk, nem nagyon van más megoldás. 
 
Takács Krisztián: Örülök, hogy elénk került ez az előterjesztés, mert már nagyon időszerű volt. Gyakorlatilag van 
egy cégünk, ami egyáltalán nem azt csinálja, mint ami a nevében szerepel. Két kérdésem lenne. Elég nagy 
átalakuláson megy át a társasházkezelői piac, ami lehetőséget is jelent egyben és elképzelhető, hogy keletkezik 
egy piaci rés, ahova ez a cég majd be tud nyomulni. Hiányolok némi alátámasztást, hogy mit várhatunk 
százalékosan, milyen sávok között mozoghat a cég bevétele? Képviselőként sok lakó keres meg azzal, hogy a 
közös képviselőjével, a társasházkezelőjével nincs megelégedve. Valahol szakmaiatlanság miatt, valahol azért, 
mert vastagabban fognak azok a bizonyos ceruzák. Nekem hatalmas meglepetés volt, hogy a társasházkezelői 
piacban bőven van még fejlődési potenciál. Amikor felmerülnek a lehetséges forgatókönyvek, abban egyetértünk, 
hogy a céget meg kellene tartani, viszont a működést bőven lehetne hova fejleszteni. Tényleg sokan fordulnak 
hozzám, hogy tudok-e neki társasházkezelőt ajánlani, aki tényleg minőségi szolgáltatást nyújt, aki gyorsan és 
hatékonyan kezeli a problémákat. Sokszor ugyanis ezek nem valósulnak meg. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy 
jelenleg a FEB Kft-vel kapcsolatban is vannak ilyen kritikák. Nagyon örülnék, ha eljutnánk olyan működési szintre, 
hogy ha felkeres egy lakó, akkor nyugodt szívvel azt tudjam mondani, hogy van az Önkormányzatnak egy 
társasházkezelő cége, akit bátran ajánlok, tudom, hogy jó munkát fognak végezni és minőségi szolgáltatást fognak 
kapni a lakók a pénzükért. Azt látnám szívesen az átalakulás végeredményeként, hogy ezt az állapotot hogyan 
érjük el.  
 
Takács Máriusz: Mennyi pénz lesz az, amit visszakövetelünk polgári peres úton? Ha jól értettem, ezt a FEV IX. 
Zrt. tette bele, mert ő fizette ki és ezen a ponton már nem áll meg az az állítás, hogy közpénz nem fordul meg a 
cégben. A pereskedés azért elég furcsa, mert ha a FEB Kft-nek van igaza, akkor a másik cég elkért 20 millió Ft-ot 
tudva-tudván, hogy azt vissza fogják tőle perelni. Nem vagyok közgazdász, de láttam már olyat, hogy 
fizetésképtelenné válik egy cég és eltűnik. Értem, hogy jogilag ez történik és nem is nagyon volt mozgási lehetőség, 
de nem egy jól hangzó sztori. 
 
Torzsa Sándor: Az IKON Zrt-nél nekem sok minden nem világos. Hogy kerültünk velük üzleti kapcsolatba? Végzett 
bármilyen munkát az Önkormányzatnak, a FEV IX. Zrt-nek, nyert-e közbeszerzést vagy alvállalkozóként dolgozott-
e nekünk korábban?  
 
Pápa Levente: Még egyszer mondom, hogy csak és kizárólag a formai dolgokat nézik. Ő ragaszkodik ahhoz az 
álláspontjához, hogy meg lett csinálva ez a dolog. Egy mélyépítési munkánál más volt a talaj minősége, mint amit 
gondoltak és ezért plusz feladatot kellett végezni a talajmunkánál. Szerinte ez meg lett rendelve. Ez egy bonyolult 
szerződés és akkor egy kicsit ki is térnék rá. Úgy működött, hogy a FEB Kft. Kandolka Úr vezetése alatt 



94 
 
 

konzorciumban indult egy közbeszerzésen, ami a Szentendrei Skanzen felújításáról szólt. A FEB Kft. 0,5%-ban, a 
másik cég 99,5%-ban volt konzorciumi tag. Kötöttek egy konzorciumi szerződést és elnyerték az 5 milliárd Ft értékű 
közbeszerzést. Ennek bizonyos munkáit a FEB Kft-nek, mint konzorciumi partnernek kellett elvégeznie, de 
továbbadta egy alvállalkozónak, az IKON Zrt-nek. 2017-2018-2019-ben több évig tartó munka folyt, öt 
szerződésmódosítás, 50 db számla, 30 db teljesítés igazolás született, tehát egy nagy volumenű feladat volt. A 
FEB Kft. hétszáz valahány millió Ft-ot fizetett ki ennek a zrt-nek és azt állítja, hogy ezen kívül még ki kellett volna 
fizetni a részére hetven valahány millió Ft-ot, mert plusz munkát végzett. Erről viszont nincs semmilyen írásos 
dokumentum. Sem szerződésmódosítás, sem megrendelés, sem teljesítés igazolás, sem számla. Erről 
konzultáltam Kandolka Úrral, ő kategorikusan tagadta, e-mailem is van róla. Hivatalosan tagadta, hogy ez járna, 
vagy jogos lenne. Az IKON Zrt. ezzel szemben azt állítja, hogy ez jogos és elvitte az ügyet a bíróságra. Elindította 
a felszámolási eljárást 4 db számla miatt. 3 db számla 2018-2019-ben jött, azok nem lettek vitatva, 1 db pedig 
2021. január 4-én, amit már én kaptam és az vitatva lett. Ezt a 4 db számlát követeli hetven valahány millió Ft 
értékben. A nagy összegű számla, amit én kaptam, 54 millió Ft-os. Egyébként egy sajtpapírra van kiállítva, nem 
egy szabályos dokumentum, hanem olyan, mint amikor a zöldségesnél veszünk 2 kg banánt. Ezt mi vitattuk, hogy 
nem jogos. Mire 2020. január végén én a céghez kerültem, ez már mind lezárult. Volt műszaki vezető, egyéb 
kollegák, akik ebben dolgoztak, de mire én megérkeztem, ők elmentek. A jogász, a műszaki vezető, Kandolka Úr. 
Azt az információt kaptam akkor, hogy ez az ügy le van zárva, nem kell vele semmit csinálni. Aztán kiderült, hogy 
mégis csak ott van a csontváz a szekrényben. Akik nem sok házat kezelnek, kisebb cégek, azok KATÁ-val is 
csinálják. Ahogy nekik megnehezedett az adózás, vagy árat fognak emelni, vagy lemondanak a tevékenységükről 
és a társasházaknak új közös képviselőt kell keresniük. Hogy ez százalékosan mekkora arány, és hogy mi fog 
történni, nem tudom. Jövőre fel kell emelni a társasházkezelői díjat 20%-kal. Olyan energiaárak lesznek, hogy 
beláthatatlan, hogyan fog átalakulni ez a piac a sokk után. Nekem az a sejtésem, hogy sok csődesemény lesz és 
a kisebb cégek meg fognak szűnni. Az általuk kezelt házak fel fognak szabadulni szerintem. Őszintén, látok benne 
igazságot, hogy a szolgáltatásaink nem megfelelőek. De azt is látni kell, hogy a covid és a cég átvétele miatt nagyon 
sok belső dolgot kellett megcsinálni. Egy szabályzat sem volt a kft-nél amikor odakerültem. Le kellett őket gyártani, 
rendbe kellett tenni a könyvelést és egy csomó minden mást is, ami rengeteg energiát vitt el. Személycseréket 
kellett végrehajtani a műszaki területen, a könyvelési területen és társasházkezelői munkakörben. Szerintem most 
állunk úgy, hogy olyan emberek dolgoznak olyan álláshelyeken, hogy megfelelő teljesítményt tudnak nyújtani. 
Minden átalakítást elvégeztünk, ha holnap kapnánk egy NAV ellenőrzést, akkor mindent rendben találnának. A 
felszabadult energiákat lehet például kommunikációra fordítani. Azt hadd mondjam el, hogy azért sokféle 
társasházkezelő van és a FEB Kft. portfóliójában olyan házak szerepelnek – főként Középső-Ferencvárosban -, 
amik volt önkormányzati házak, régi, rossz műszaki állapotú, nehéz sorsú emberek által lakott épületek és ezeknek 
a kezelése teljesen más, mint egy új építésű társasházé. Nyilván más háromszor annyi pénzért egy teljesen más 
vevőkörnek szolgáltatni. Érdemes észrevenni a szociológiai-műszaki különbséget is, hogy a FEB Kft. nem 
Ferencváros legjobb társasházainak kezelője. Hozzám is eljutnak ugyanezek a dolgok, tehát érzem a jogos kritikát 
és szerintem ezek jelentős többsége könnyen javítható. 
 
Torzsa Sándor: Arra még nem kaptam választ, hogy az IKON Zrt. az Önkormányzattal vagy a FEV IX. Zrt-vel állt-
e szerződésben. Viszont megütötte a fülemet, hogy az az 54 millió Ft-os számla, amit az alvállalkozó benyújtott, 
pótmunkáról szólt. Olyan munkáról, amit a szerződésen túl kellett teljesítenie. Láttam már néhány darab sok millió 
és milliárd forintos szerződést, amik kifejezetten közbeszerzésekre vonatkoztak. Mindegyikben szokott lenni 
valamilyen megkötés a pótmunkák elszámolására. Gondolom Önök között is volt valamilyen szerződés a 700 millió 
Ft-os munka elvégzésére. Van? Ha igen, akkor gondolom, megnézték, hiszen perre készülnek. Van benne 
szabályozás a pótmunkára? Ez esetleg érdekes lehet. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Jól értettem, hogy az alapján a sajtpapír alapján kéri a cég a pénzt, amit bemutatott? Azon 
van valamilyen hivatalos pecsét, aláírás? Ha be tudnak mutatni egy hivatalos iratot, amit egy cég állít ki, bármilyen 
gagyi minőségű vacakra írják is, de ott vannak rajta azok az alaki kellékek, amik igazolják, hogy honnan ered, akkor 
az felhasználható. Rajta vannak? 
 
Takács Krisztián: Köszönöm Igazgató Úr őszinteségét. Segítsen megérteni, hogy annak az összegnek, amit már 
kifizettek az IKON Kft-nek, mi volt a forrása? Számomra ez egy kicsit most homályos. 
 
Árva Péter: A plusz munka szó ütötte meg a fülemet. Jogilag van többletmunka és pótmunka. Melyikről beszélünk? 
Óriási különbség van a kettő között. A többletmunka olyan munka, ami a tervekből kiolvasható, de a szerződésben 
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nem szereplő díj, és ha tételes elszámolás alapján vannak, akkor ki kell fizetni, ha pedig átalányban vannak, akkor 
nem kell kifizetni. A pótmunka viszont egy előre nem látható, a tervekben nem szereplő dolog. Remélem, hogy 
ezzel valaki ott tisztában van. Kérem, hogy használjuk ezeket a kifejezéseket precízen és tisztázzuk is, hogy 
melyikről van szó. 
 
Pápa Levente: Nem tudom, hogy melyikről van szó ebben az esetben. A jogászok viszik az ügyet és nem én. Az 
kimaradt a gondolkodásból, hogy a szerződésmódosítás felülír mindent. Amit én láttam, az 3 db 
szerződésmódosítás volt. Volt egy konzorciumi partnerrel kötött szerződés és volt egy alvállalkozóról szóló 
szerződés. Azt legalább háromszor módosították. Van egy sanda gyanúm, hogy nálunk sajnos nem szerepel az 
összes dokumentum. Nem tudom, hogy a kft-nél fellelhető-e az ezzel az üggyel kapcsolatos összes dokumentum. 
Élek azzal a gyanúval, hogy nem. Nálunk nincs semmilyen olyan papír, ami igazolná ennek az összegnek a 
kifizetését. Lehet, hogy volt ilyen, csak eltűnt. Hogy 2019-ben volt-e ilyen a cégnél, nem tudom. A polgári per fogja 
bebizonyítani, hogy a másik fél elő tud-e állni valamivel, ami igazolja ezt a dolgot. Ha én írok egy számlát, hogy 
Mátyás képviselő úrtól követelek 500.000 Ft-ot, elküldöm neki és Ő ezt 1 hónapig nem vitatja, akkor én jogosan 
követelhetem. Aztán Ő indít egy pert, hogy én miért is kértem 500.000 Ft-ot? Volt köztünk szerződés? Született 
teljesítés igazolás? Ez csak és kimondottan formai dolog. Állítólag a dirty cégvilágban ezt sokan használják. 
Kiküldenek egy cégnek egy számlát, hogy fizessen ki x forintot és ha időben nem tudja megfelelően vitatni, akkor 
jogossá válik a követelés és felszámolási eljárás indítható a cég ellen. Nem vagyok jogász és nem akarok 
belemenni a jogi fogalmak csűrés-csavarásába. Annyit tudok, amennyit elmondtam. Ügyvédek foglalkoznak vele, 
jogászok, nem én csinálom.  
 
dr. Mátyás Ferenc: Pontosítanék. Jól értem, hogy még Kandolka László idejében tulajdonképpen ez a cég kiadott 
egy fizetési meghagyás iránti kérelmet, aminek Kandolka Úr nem mondott ellent, ezért jogerőssé vált? Ja, csak 
számlát. Értem. 
 
Takács Krisztián: Nekem volt még az a kérdésem, hogy az IKON Zrt-nek kifizetett összegnek mi volt a forrása? 
Értem, hogy a FEV IX. Zrt., de az egy kölcsön volt, vagy mi az egyéb háttere? 
 
Pápa Levente: Igen, kölcsön formájában valósult meg és FEV IX. Zrt. a tartalékából adta. 
 
Gyurákovics Andrea: A 2. oldal tetején azt írja Igazgató Úr, hogy „bevételi oldalon is sikerült egy új, sokkal 
kedvezőbb biztosításbrókeri szerződést kötnünk, ami évi 4-5 millió forinttal növelte az éves bevételünket”. Ez mit 
jelent? Az én olvasatomban azt, hogy biztosítási brókertevékenységet is folytat a cég. Vagy a 4-5 millió Ft-os 
bevétel hogyan keletkezett?  
Pápa Levente: Úgy, igen, hogy a saját társasházainknál biztosítási brókertevékenységet végzünk.  
 
Gyurákovics Andrea: Ez akkor azt jelenti, hogy biztosítási brókertevékenységet végez a FEB Kft. a 
társasházkezelés mellett és a brókeri tevékenységből származó jutalék az Önök által kezelt társasházakat terheli 
a biztosítási díjban, hiszen abban benne kell lennie a brókeri díjnak is. Akkor ez esetben a társasházak biztosítási 
díjai hogyan változtak? 
 
Pápa Levente: Van egy brókercég, akivel szerződésben állunk, aki közvetíti a dolgot. Mi, mint közvetítő, kapjuk 
meg az ő jutalékának bizonyos százalékát. A brókeri tevékenységet az a cég végzi, akivel mi kapcsolatban állunk, 
mi pedig a közvetítésért kapunk pénzt. Általában úgy működik, hogy amikor lejár az éves szerződés, akkor a 
brókercég hoz három biztosítótól ajánlatot és vagy a lakógyűlésen, vagy a számvizsgálókkal egyeztetve döntik el, 
hogy melyiket választják. A díja független, ugyanannyi lenne akkor is, ha mi nem közvetítenénk. Mi a brókercég 
díjából részesülünk bizonyos százalékban. Egyébként ez teszi lehetővé, hogy olcsóbbak legyünk, mint a többi 
társasházkezelő cég. Ha megnézik az árainkat, mi a piaci ár alatt szolgáltatunk. Ennek az is az oka, hogy rosszabb 
minőségű házakat kezelünk, de az is az oka, hogy van ez a jutalékszázalék bevételünk. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. A napirendi pont vitáját lezárom. 
 
A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
Reiner Roland: A hátralevő két napirendi pont megtárgyalásához zárt ülést rendelek el. 
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A 30-31. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a 335-350/2022. (IX.8.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Reiner Roland: Köszönöm mindenkinek a mai munkáját. A Képviselő-testület ülését 19:37 órakor bezárom.  
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