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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. október 3-án 

16.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
 
Ülés helye:       Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
             Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Takács Krisztián elnök,  
   Takács Zoltán, 
   Jancsó Andrea (igazoltan távol), 
   Torzsa Sándor, 
   Gyurákovics Andrea, 

   Mezey István (igazoltan távol), 
   Ferenczy Lászlóné, 
   Mathauser Tünde (igazoltan távol), 
   Balázs Ádám Samu (igazoltan távol), 
   dr. Mészáros Szilárd (igazoltan távol), 
   Farkas Ádám tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Janitz Gergő irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Koór 
Henrietta csoportvezető, Fábián Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Takács Krisztián: Üdvözlök mindenkit a mai Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén. Megállapítom, hogy 
a Bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést 15.05. órakor megnyitom. Egy napirendünk van. Kérdezem, hogy 
van-e valakinek napirend előtti hozzászólási igénye. Ha van, kérem, jelezze. Ilyet nem látok. Kérem, szavazzunk 
a napirendről. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:  
 
GKB 246/2022. (X.3.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése 
 211/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

 
1./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése 
 211/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: Van-e bárkinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése vagy hozzászólása? 
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Torzsa Sándor: Kár, hogy nincs itt sem az Alpolgármester Úr, sem a Polgármester Asszony, de hátha azért 
tudok választ kapni. Olvastam a sajtóban azt, hogy leállították a kormányzati kifizetéseket és csak bérjellegű 
kifizetéseket tesz meg a kormányzat. Ez hogyan befolyásolja ezt a telekeladást? Illetve itt van több olyan projekt 
is, amivel a kormányzattal közösen dolgozunk együtt. Jó lenne azt tudni, hogyan befolyásolja a Koppány utcát, 
mert mi ott most elkezdjük kiüríteni az épületet, az nekünk sok-sok pénzünkbe kerül. De most a kifizetés 
pontosan hol tart, melyik fázisban? Ugyanígy igaz ez az orvosi rendelőre. Ma jelent meg a hír, hogy az 
alapellátás állami feladat lesz. Ez hogyan fogja érinteni a járóbeteg-ellátásunkat, illetve a rendelőépítést? Azért 
itt, most van hirtelenjében három fajsúlyos kérdés, amikre jó lenne választ kapni, ha nem is itt, most, mert nyilván 
nincs senki, aki tudna a kérdéseinkre válaszolni. De ezt majd a képviselőtestületi-ülésen kellene tisztázni, mert ez 
nem mindegy. Itt milliárdokról beszélgetünk most.  
 
Takács Krisztián: Mivel Ön is jól látja, hogy a városvezetés részéről nincsenek jelen ezen a bizottsági ülésen, 
így én is csak azt tudom javasolni, hogy ezeket a kérdéseket a holnapi képviselő-testületi ülésen tegye majd fel. 
Remélhetőleg ott már lesz a városvezetés részéről olyan, aki tud ezekre válaszolni. Ha vannak ezekről egyáltalán 
információik. Több kérdést, vagy hozzászólást nem látok. Kérem, szavazunk a 211/3/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról.  
  
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 

 
GKB 247/2022. (X.3.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2022. sz. - A 
38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. október 4. 
Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 

 
Takács Krisztián: Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést 15.08. órakor bezárom.  

 
K.m.f. 

 
 

         Gyurákovics Andrea 
             bizottsági tag 
 

                                       Takács Krisztián 
                                        elnök 

    
 Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető 
 


