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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2022. október 13-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. 
 
Berner József, Csendes Sándor, Hidasi Gábor, Janitz Gergő, Kövesi György, Nehéz Jenő, Rimovszki Tamás, 
Romhányi Ildikó, dr. Solt Péter, dr. Sotkó Béla, Szilágyi Imre, Szili Adrián, dr. Világos István, Koór Henrietta, Rapay-
Kósa Eszter – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Karas János – IX. kerületi tűzoltóparancsnok, dr. Bencsik Márta – Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
dr. Mechler András – FESZ Kft. igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – FIÜK igazgatója, Polyák Béla – FESZOFE 
Kft. igazgatója, Bodonyiné Molnár Margit – FESZGYI igazgatója, Kerek András – FMK igazgatója, Székely Sára – 
FESZOFE Kft. kirendeltség vezetője, Nagy Ildikó Emese – 9 magazin, Szabó Géza, Cséplő Dániel István, 
Vágvölgyi B. András – 9 Magazin főszerkesztője, Gégény Péter ferencvárosi lakos. 
 
 
Baranyi Krisztina: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Képviselőtársaimat, a megjelenteket, a hivatali kollegákat, illetve 
az ülést élőben követő vendégeinket. Mai ülésünket 09:08 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 18 fővel határozatképes. Kérem, hogy a 12. napirendi javaslatot a rendeletek után, 8. napirendi pontként 
tárgyaljuk. A Részönkormányzat Elnökét kérdezem, hogy a 14. napirendi javaslattal kapcsolatban megfogalmazott 
módosító javaslatát fenntartja-e, ami a 10%-os parkolóbővítés vizsgálatának kezdeményezéséről és a Lobogó 
utcáig történő kiterjesztéséről szól. Amennyiben igen, akkor visszavonom a teljes javaslatomat, mert azt gondolom, 
hogy ha az Üllői úti P+R parkolót ingyenessé tesszük, és az ezzel a parkolási céllal érkezők ezt igénybe tudják 
venni, akkor a lakótelepen jóval több, mint 10%-nyi hely szabadul fel az ott élőknek. A kettőt együtt nem tartom 
támogathatónak, főként azért nem, mert a több, mint 200 db parkolóhellyel a P+R területén jelentős bevételtől 
esünk el, amit az intézkedés nem fog fedezni. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Feltételesen, ha nem kapok megnyugtató választ, akkor a 15. napirendi javaslat 
levételét kérem. Ez a normatív határozat módosítása lenne és röviden indokolnám is. Az önkormányzati dolgozókra 
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a Kttv. szabályai vonatkoznak. Eszerint évi 25 nap alapszabadság illeti meg a dolgozókat. Szintén ez a törvény azt 
rögzíti a 108. §-ban az igazgatási szünettel kapcsolatban, hogy az ily módon kiadott, illetve kivett szabadság nem 
haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévben megállapított szabadságának 3/5 részét. 25 nap 3/5 része 15 nap. 
Az a határozati javaslat, ami jelenleg előttünk van, igazgatási szünet címszó alatt 18 napot rendelne el, ami 
meghaladja a törvényi kereteket. Tudom, hogy van egy kormányrendelet arról, hogy a Kormány eltért és másként 
állapít meg igazgatási szünetet, de a Kormány az Alaptörvényben biztosított jogkörénél fogva veszélyhelyzet idején 
eltérhet a törvényi rendelkezésektől és el is tért a Kttv. szabályától, amikor megállapította a téli igazgatási szüneti 
napokat. Viszont ez a felhatalmazás az Alaptörvényben egyedül a Kormánynak biztosít erre jogkört, az 
önkormányzatoknak nem. Szerintem az Önkormányzat nem térhet el a Kttv. 108. §-ától és ebben kérek jogi 
segítséget. Amennyiben van normális magyarázat arra, hogy mi ezt megtehetjük, akkor az más, de ha nincs, akkor 
nem szeretném, ha törvényellenes helyzet állna fenn.  
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Egyeztetve Képviselőtársaimmal, nem kapott többséget az a vélemény, hogy vonjuk 
vissza a javaslatunkat. A Részönkormányzat határozatában viszont az áll, hogy felkérjük a polgármestert, hogy a 
bővítést vizsgálja meg és kezdeményezzen. Nem azt mondjuk, hogy holnap valósítsa meg, hanem azt, hogy 
vizsgálja felül. Kérem Polgármester Asszonyt, hogy fogadja el ezeket a pontokat. Ha úgy dönt, hogy bizonyos időn 
belül ez nem valósulhat meg, Önre van bízva. Felkértük a parkolóbővítés vizsgálatára, nem pedig úgy döntött a 
Részönkormányzat, hogy holnaptól valósuljon meg a kiterjesztés. Az itteni Képviselők nem támogatják a 
visszavonást. 
 
Baranyi Krisztina: A parkolásüzemeltetés kiterjesztését a Fővárosi Közgyűlésnél kell kezdeményezni. Én hiába 
vizsgálgatom, ha kezdeményezni kell. Ha kezdeményezni kell, akkor kezdeményezni kell attól függetlenül, hogy 
vizsgáltam-e. Ha a kerületnek ez a kívánsága, akkor a Fővárosi Közgyűlés ehhez hozzá fog járulni. Ez azzal jár, 
hogy a bővítési lehetőséggel nincs szükség arra, hogy a P+R parkolóhelyet ingyenessé tegyük, egyébként nem a 
saját lakóinknak, hanem másoknak. Ha bevételtől esünk el, akkor azt a saját lakóink céljából tartom üdvözítőnek. 
A Részönkormányzat nem támogatja ezt, ezért a 222/2022. sz. előterjesztésemet visszavonom. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy 2022-ben a már határozattal elfogadott igazgatási 
szünet napokhoz képest 2 nappal több szabadság igénybevételét jelenti a javaslat. Egyedileg vizsgálva nyilván 
van a Hivatalban olyan fiatal, akinek – az én számításaim szerint – 1 nappal haladja meg a keretét az intézkedés. 
A 2023. évre vonatkozó szabadságot nyilván ebbe nem számítjuk bele. Két javaslat is lehetséges, mert 
mindenképpen támogatom a bezárást. Kormányhivatal működik a Bakáts téri és a Lenhossék utcai épületben is. 
A korszerűtlen kazánunk miatt takarékoskodni nagyon nehezen tudunk. Azzal tudunk takarékoskodni, hogy még 
nincs bekapcsolva a fűtés egyik épületben sem, és összeszedtük a melegítő eszközöket is. Tényleg csak ott 
engedélyeztük a használatukat, ahol 18 vagy 20 fok alá csökkent a hőmérséklet, de igazából még 20 foknál sem 
kérte vissza senki. Megtakarítani bármilyen energiát ebben az időszakban tudnánk. El tudom fogadni, hogy 1 
nappal később kezdődjön az igazgatási szünet, de sokan már szabadságon is lesznek és az egész épületet fogjuk 
fűteni néhány emberért. Ha elfogadható, akkor a Közterület-felügyeleti Irodára is át tudjuk irányítani a 
munkatársakat, mert ők folyamatosan dolgozni fognak. Sajnos nem gyűjtettem ki, hogy hány főt érinthet a 
munkáltató általi rendelkezés „túlterjeszkedése”, ami felett rendelkezik. Vagy átirányítással, vagy későbbi kezdettel, 
mint a Kormányhivatalban, de támogatom a bezárást és hogy legyen lehetőség a fűtés leállítására. Amikor mi, 
vezetők, erről beszéltünk, arra jutottunk, hogy ez a legkevésbé fájdalmas takarékoskodás ebben a rezsihelyzetben.  
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Itt az életkor nem számít. A Kttv. azt mondja, hogy a szabadság 
alapszabadságból és pótszabadságból áll. A kormánytisztviselőt évi 25 munkanapnap alapszabadság illeti meg. 
Innentől kezdve az, hogy hány nap pótszabadsága van, az függ a beosztástól és az életkortól. Az igazgatási szünet 
számolásánál alapszabadságról beszél, ez mindenkinek egységesen 25 nap. Ennek a 3/5-ét mondja, ami 15 nap. 
Ez megint nem egyéni szintre lebontott történet, hanem azt mondja, hogy az Önkormányzat 15 napról tud 
rendelkezni, amit igazgatási szünetnek rendelhet el. Eddig volt 10 nap, a mostani télivel lenne plusz 11 nap, a két 
szombati munkanappal pedig összesen 23 nap. Ennek egy része átcsúszik 2023-ra, azt nem számolva jelenleg 
összesen 18 nap lenne az igazgatási szünet. De ha azt mondjuk, hogy csak kettő van hozzátéve, akkor a 16 nappal 
is törvényellenes a már meglévő normatív határozatunk, hiszen az is több, mint a 15 nap. A céllal maximálisan 
egyetértek és támogatom és ezért beszélek 2 éve a digitális átállásról, becenevén home-officeról. Ezt meg kellene 
valósítani az Önkormányzatnál. Ebben az időszakban, sőt, nem csak ebben az időszakban, hanem máskor is 
lehetne otthonról dolgozni. Más önkormányzatoknál, akár a Fővárosban, februárig kötelezően elrendeltek 20 nap 
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home officeos munkanapot, amikor munkavégzés történik, de otthonról. Ergo az épületet nem kell kinyitni. Tudom, 
hogy vannak olyan munkakörök, ahol szükséges a jelenlét, de ha azokat a kollegákat elküldjük home officeba, akik 
a munkájukat ebben a pár napban otthonról el tudják látni, akkor azok, akiknek bent kell lenniük, elférnek egy 
épületben és nem kellene sok épületet fűtenünk. Összevonjuk őket egy helyre a téli fűtéses napokra. A covid eleje 
óta, 2 éve erről dumálok. 2 év alatt a digitális átállás feltételeit bocsánat, de egy önkormányzatnál is illett volna 
megteremteni. Ennyire lassan nem őrölnek a malmok. 
 
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Kérem Polgármester Asszonyt, hogy tárgyaljuk meg az előterjesztését. Ha 
visszavonja, akkor nem tudom megszavazni a napirendi pontok elfogadását. 
 
Baranyi Krisztina: Több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a napirendről a módosításokkal együtt. 
 
353/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 

kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 
214/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) 

225/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
221/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

megalkotására (II. forduló) 
188/2/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására  
217/2022., 217/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója 

 
6./ Javaslat a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására (két fordulóban) 
227/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület 

„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”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 Szabályzatáról szóló 
rendelet módosításának megindításáról 

226/2022., 226/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára 

212/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
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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9./ A Global Perfect Invest Kft. kérelmének elbírálása 
215/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Megállapodás, a Budapest IX. kerület belterület 38012 hrsz-ú (Vágóhíd u. 10.) ingatlan elbontásáról 

228/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 

219/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
12./ Alapító okiratok módosítása 

218/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
13./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 

210/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület 74/2022. (II.17.) számú normatív 

határozatának módosítása 
223/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
15./ Javaslat a Kormány segítségét igénybe vevő ferencvárosi lakosoknak nyújtandó támogatásra a 

tűzifaprogramban való részvételük elősegítése érdekében 
213/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea Ferencvárosi Fidesz Frakció frakcióvezetője 

 
16./ A lakóház-felújítási pályázat kiterjesztése napelem telepítésre 

229/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

 
17./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

230/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 

 
18./ Javaslat postai szolgáltatás létesítésére a József Attila-lakótelepen 

220/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
19./ A helyi média feladatellátása 
 232/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
 
20./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

231/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke 

 
21./ Önkormányzati hatósági ügyek 

216/2022., 216/2-3/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
        Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
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(10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Dr. Mátyás Ferenc Nem szavazott 
Szilágyi Zsolt  Nem szavazott 
Takács Krisztián  Nem szavazott 
Takács Zoltán  Nem szavazott 
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Nem  
Hidasi Gyula  Nem  
Jancsó Andrea  Nem  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
 
dr. Mátyás Ferenc Képviselő mikrofonon kívül beszél. 
 
Baranyi Krisztina: A módosítókról a napirend tárgyalásakor kell szavazni, én pedig levettem a napirendről a 
javaslatomat. 
 
dr. Mátyás Ferenc Képviselő mikrofonon kívül beszél. 
 
Baranyi Krisztina: Nekem Jegyző Asszony nem jelezte, hogy visszavonná az előterjesztését. 
 
dr. Mátyás Ferenc Képviselő mikrofonon kívül beszél. 
 
Baranyi Krisztina: Jegyző Asszony kívánja napirenden tartani a javaslatát? 
 
Jegyző Asszony mikrofonon kívül beszél. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk az előző, napirendet elfogadó határozatunk visszavonásáról. 
 
354/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 353/2022. 
(X.13.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 3 nem) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
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Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Csóti Zsombor  Nem  
Takács Máriusz  Nem  
Torzsa Sándor  Nem 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk dr. Mátyás Ferenc javaslatáról, a 15. sz. napirendi javaslat levételéről. 
 
355/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 223/2022. sz. 
– „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület 74/2022. (II.17.) számú normatív 
határozatának módosítása” című – előterjesztést nem tekinti a napirendi javaslat részének. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 2 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
 
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  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  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Árva Péter  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Zombory Miklós  Tartózkodott  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, ezzel a változtatással szavazzunk a mai napirendről. 
 
356/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. 

kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 
214/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) 
225/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
221/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

megalkotására (II. forduló) 
188/2/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására  
217/2022., 217/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója 

 
6./ Javaslat a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadására (két fordulóban) 
227/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület 

„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”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 Szabályzatáról szóló 
rendelet módosításának megindításáról 

226/2022., 226/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára 

212/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

9./ A Global Perfect Invest Kft. kérelmének elbírálása 
215/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Megállapodás, a Budapest IX. kerület belterület 38012 hrsz-ú (Vágóhíd u. 10.) ingatlan elbontásáról 

228/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 

219/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
12./ Alapító okiratok módosítása 

218/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
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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13./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 
210/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ Javaslat a Kormány segítségét igénybe vevő ferencvárosi lakosoknak nyújtandó támogatásra a 

tűzifaprogramban való részvételük elősegítése érdekében 
213/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea Ferencvárosi Fidesz Frakció frakcióvezetője 

 
15./ A lakóház-felújítási pályázat kiterjesztése napelem telepítésre 

229/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

 
16./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

230/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 

 
17./ Javaslat postai szolgáltatás létesítésére a József Attila-lakótelepen 

220/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
18./ A helyi média feladatellátása 
 232/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
 
19./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

231/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke 

 
20./ Önkormányzati hatósági ügyek 

216/2022., 216/2-3/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
        Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(14 igen, 4 nem) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
 
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea 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  
Árva Péter  Nem  
Hidasi Gyula  Nem  
Jancsó Andrea  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Zombory Miklós: Lassan halad Belső-Ferencváros ügye. Van két téma, amit most nem említek, mert jövő héten 
lesz a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság ülése. A legutóbbi ülésen a Budapest Közút Zrt-nek volt egy 
ígérete, én pedig úgy tanultam gyerekkoromban, hogy az ígéret akkor szép, ha be is tartják. A Közraktár utca és 
Bakáts utca sarkán van egy fényjelző készülék. Azt vállalták, hogy kicserélik a búráját kerékpárosokra vonatkozóan. 
Az autósok most hivatkozhatnak a lámpára, amikor akkor mennek arra, amikor tilos. Ez az átalakítás nem történt 
meg a Budapest Közút Zrt. ígéretének dacára. A második ígéretük a Ráday utca és Boráros tér sarok volt, ami 
elméletileg egyirányú utca. Azért elméletileg, mert időnként a másik irányból is jönnek, de ez részletkérdés. Itt is 
van egy elsőbbségadás kötelező tábla, amit kis méretűre fognak cserélni és kerékpárút vége jelzés is lesz. Ez 
egyértelművé teszi, hogy nem az autósokra vonatkozik. Kaptam jónéhány telefont, és már gondolkodtam rajta, 
hogy átirányítom a hívásokat a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság Elnökéhez. Aztán mégis úgy döntöttem, 
hogy itt mondom el. A Ráday utcán jövünk a Kálvin tértől a Boráros tér felé, az utat megszakítja a Bakáts tér, 
lezárva pollerekkel. Nincs viszont szabályozva a kerékpáros, a rolleres és az egytengelyű. Ők ijesztgetik az 
időseket, gyalogosokat. Ki kellene valamit találni, mert előbb-utóbb baleset lesz belőle. Az új KRESZ is foglalkozik 
már vele, a rollerekből két kategória lesz. Az egyik, ami már segédmotornak fog számítani, bukósisakkal, 
jogosítvánnyal, és ugyanolyan tempóval mennek, mint az autók. A Bakáts térnél valamilyen módon szabályozni 
kellene, hogy ne tudjanak bemenni, csak a gyalogosok, hiszen elsősorban ezért lett kialakítva. Bízom benne, hogy 
hamarosan lesz eredmény és Belső-Ferencváros ilyen téren is fog változni.  
 
Csóti Zsombor: A Kormány úgy döntött, hogy ebben a tanévben elmarad az őszi szünet, cserébe 
meghosszabbodik a téli szünet január első hetével. Ez vélelmezhetően sok kisgyermekes szülőnek igen komoly 
problémát fog okozni. Javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a városvezetés készítsen egy 
határozati javaslatot, amely szerint az önkormányzati művelődési házban igyekszik gondoskodni a gyerekek 
felügyeletéről, így segítve az ezt igénylő szülőknek.  
 
Árva Péter: Az elmúlt hónapban egy kitelepülésekkel egybekötött lakossági véleményfelmérést tartottunk a Ferenc 
tér használatával kapcsolatban. Megfogalmaztunk több javaslatot a kutyás-nemkutyás együttélés új kereteiről, és 
szakértő közvéleménykutatók, a Budapest Dialog munkatársainak  segítségével kértük ki a tér használóinak 
véleményét. A kutatás sajnos azt mutatta, hogy a válaszadók jelentős része ellenzi az elmúlt időszakban kialakult 
integrált területhasználatot, és sajnos a mi, Reiner Roland alpolgármester úrral közösen kidolgozott megosztott 
területhasználatot célzó javaslatainknak sincs meg a többsége. A válaszadók jelentős része bölcsen felismerte, 
hogy a tér mérete miatt nem alkalmas integrált park kialakítására. Mivel a teret használó közösség erősen 
megosztott és a jelenlegi helyzet is számos konfliktust szül, illetve a mi javaslataink sem nyerte el a lakosság 
többségének tetszését, azt javaslom, hogy a téren állítsuk vissza a 2020 előtti területhasználati rendet, és kérem, 
hogy a tér régi házirendjét, amit hivatalosan eddig sem változtattunk meg, következetesen tartassuk be. 
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek és a tér eddigi rendjének betartatása és a lakosság tájékoztatása miatt 1, de akár 
2 hónapos kampányt is indítunk a Közterület-felügyeleti Irodával és más munkatársakkal azért, hogy felhívjuk a 
figyelmet az eddig is meglévő szabályok betartására. 
 
Gyurákovics Andrea: Próbáltam az SZMSZ-ben megkeresni, hogy szó szerint idézzem, de nem találtam meg a 
Képviselők távolmaradásáról szóló részt, amikor akár egészségügyi, akár előre nem látható indokból nem tudnak 
részt venni a képviselő-testületi ülésen. Melyik pont szerint kell ezt előre, írásban jelezni a polgármester felé? 
Tudom, hogy előre jelezni kell, ez a korábbiakban is így volt. Akár a frakcióvezetők, akár a Képviselők jelezték 
valamilyen módon a hiányzást, de az SZMSZ nem is korlátozza le. Erre szeretnék választ kapni. A novemberi 
ülésünk kiküldése november 3-án lenne, előtte hétfő-kedden még tart a hosszú hétvége, tehát nagyon-nagyon 
rövid ideje van a Hivatalnak, hogy felkészüljön. Van lehetőség rá, hogy azt az ülést eltoljuk 1 héttel? Így több idő 
lenne az anyagok összeállítására, feldolgozására. Érkezett hozzám olyan megkeresés, hogy a gépjármű elszállítás 
2023. január 1-től megszűnne, mint Közterület-felügyeleti irodai feladat. Ez valóban így van, vagy csak félreértés? 
A Fővárosi Közgyűlésben Baranyi Krisztina szájából elhangzott a Budapest Parkban üzemelő jégpálya kapcsán, 
hogy azért kell nekünk, mert a kerületben nincs jégpálya. Ezt cáfolom, ez nem igaz. Működik jelenleg is a Lobogó 
utcai jégpálya, az állítása tehát nem fedi a valóságot. Kérem, hogy próbáljon a Fővárosban is olyan mondatokat 
mondani, amik megfelelnek a valóságnak. Lesz olyan napirend, ahol Pataki Márton lenne az előterjesztő, de úgy 
tudom, hogy nem lesz jelen. Jobbulást kívánunk neki! Személy szerint én nagyon sajnálom, hogy nincs itt, mert 
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elég jókat szoktunk vitatkozni és ez most elmarad. Remélem, sikerül majd bepótolni. Végül: nem véletlenül vagyok 
ebben a pólóban, ma estére hajrá Fradi! 
 
Mezey István: Több üléssel ezelőtt kértem írásos választ Polgármester Asszonytól a rakpart lezárásával 
kapcsolatos véleményéről. Mindig szóban válaszolt és arról beszélt, hogy a Fővárosban nem került előterjesztésre 
ilyen típusú szándék. Ezt mi is tudjuk. Az én kérdésem soha nem is erre vonatkozott, hanem az Ön véleményére, 
hogy Ön mit gondol erről és támogatni fogja-e abban az esetben, ha mégis előkerül a téma. A közösségi hálón 
mutatott rendkívül aktív tevékenysége okán engedjen meg egy kérdést. Márki-Zay Péter korábbi miniszterelnök-
jelölt szerencsétlen elszólásai miatt muszáj vagyok megkérdezni, hogy a 2019-es önkormányzati kampányban, 
vagy az előválasztás során volt-e nemzetközi NGO támogatója, aki külföldről segítette a kampányát? Szeretném, 
ha megnyugtatna minket, hogy nem vett igénybe ilyen kapcsolatokat annak érdekében, hogy a politikai hatalmat 
megszerezze Ferencvárosban. Kérem, erről is írásban nyilatkozzon, ha lehet.  
 
Baranyi Krisztina: Ha kívánja, írásban is megteszem, de szóban is szeretnék nyilatkozni. Nem volt semmilyen 
nemzetközi NGO szervezettől érkező támogatása az én kampányomnak. Ha lett volna, akkor is inkább az, mint az 
Önök kampányába ömlő százmilliárdok, közpénz milliárdok. A jövőben bekövetkező eseményekről – mint például 
a rakpart tervezett lezárása – akkor tudok véleményt mondani, amikor bekövetkezik. Hipotetikus feltevésekre előre 
nyilatkozni elég nehéz, de szívesen leírom Önnek. Nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, milyen módon, milyen 
lezárás, milyen területen, a rakpart milyen hosszúságában, stb.  Amikor erről döntés születik, ott is, itt is, szóban is 
és írásban is el fogom mondani erről a véleményemet. 
 
Sajó Ákos: A nyári Aszódi-telepi tűzről szeretnék megosztani pár gondolatot. Mindenki tudja, hogy mi történt június 
26-án, amikor leégett egy 17 lakásos társasház és az ott lakóknak el kellett hagyniuk a lakásaikat. Több 
önkormányzati segítség is érkezett a részükre, ami az ideiglenes lakhatásukat szolgálta, valamint gyorssegélyt is 
kaptak. Veszélyelhárításra, tetőépítésre, lakásfelújításra és az ingóságok pótlására folytak be összegek, illetve a 
legutóbbira kevésbé, mert a biztosító összesen 4 biztosítást kötött a 17 családból. Összefoglalva: a bevételek és 
kiadások sajnos nem fedik egymást és a közös képviselő nyilatkozata alapján 9,6 millió Ft hiányzik ahhoz, hogy 
részben elinduljanak, részben felgyorsuljanak a munkálatok. Ezért kérdezem Polgármester Asszonyt, hogy 
lehetséges-e az eddigi támogatás mellett még egy 3 millió Ft-os vis maior keret létrehozása, illetve átutalása a 
társasház számára. Kérem, hogy Polgármester Asszony a Fővárosnál is kérjen segítséget az ottani vis maior, vagy 
más támogatási rendszerekből, amikből valahogy elő tudnánk állítani a hiányzó összeget. A lakók is beszálltak már 
elég nagy összegekkel, mert enélkül nem lehetett volna megkezdeni a felújítást. 560.000 Ft-ot fizettek ki 
lakásonként a biztosító pénze mellett, hogy a szerződésben foglalt 14 millió Ft-os veszélyelhárítást elvégezhessék. 
Még egyszer kérem Polgármester Asszonytól, hogy 3 millió Ft-ot szánjunk még a lakókra és a fővárosi befolyását 
„pazarolja” ezekre a lakókra, mert nagyon nagy szükség van rá. Mindenki tudja, hogy az egyik legszegényebb 
környék a kerületben a MÁV-Aszódi telep és mindenféle segítségre rászorulnak, amit várnak és kérnek is. Kérem 
a Képviselőket, hogy mellőzzék a művészien szerkesztett körmondataikat hozzászólásaik során és célratörően 
fogalmazzanak, hogy a ma 18:00 órakor kezdődő jótékonysági koncertre odaérhessenek. 
 
Baranyi Krisztina: Magam is láttam, hogy a mai koncert pénzgyűjtési célja az itt leégett társasház károsultjainak 
megsegítése. Ezt nagyon támogatom. A tragikus eset bekövetkezte után nem sokkal részletesen, írásban 
tájékoztattuk a házat, a lakókat, hogy az Önkormányzat milyen típusú és összegű segítséget tud nyújtani és ehhez 
mit kell tenniük. Ezzel éltek is a lakók. Úgy tudom, hogy még mindig nem derült ki pontosan, hogy a biztosító által 
fizetett összeg, illetve a valódi költségek között mekkora a különbség. Természetesen nem hagyjuk magára a 
társasházat, amit a jogszabályok megengednek, azt meg fogjuk tenni. Más úton is szeretnénk gyűjtést indítani a 
különbözet előteremtésére, hiszen nemsokára itt a tél, ezért gyorsan be kellene fejezni a felújítást. Folyamatosan 
kapcsolatban vagyunk a lakókkal és a közös képviselettel is. Én is köszönöm a törődést. 
 
Kállay Gáborné: Egy közlekedési problémát jeleznék, amit többen – elsősorban gyerekes szülők – tolmácsoltak 
felém. A Ráday utca és Mátyás utca sarkáról van szó. A Mátyás utcáról Ráday utcára kanyarodó autók sokszor 
olyan nagy sebességgel veszik be a kanyart, hogy az ott közlekedők számára ez életveszélyes. Nem tudom, hogy 
erre milyen megoldásokat lehetne találni. A Köztelek utcánál nagyon sok gyerek közlekedik, mennek a 
zeneiskolába és bizony elég balesetveszélyes ez a rész. Akár gyalogátkelőhely kijelölésével is biztonságosabbá 
tehetnénk. 
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Baranyi Krisztina: Megvizsgáljuk, Képviselő Asszony. Ott járda van, tehát egy természetes fekvőrendőr, ha így 
tekintjük, és nem lehet nagy sebességgel ráhajtani. Szintkülönbség van, erre céloztam. 
 
Kállay Gáborné: Ennek ellenére kanyarodnak úgy, hogy tényleg többször alakult ki életveszélyes szituáció. 
 
Szilágyi Zsolt: Hoztunk egy határozatot a médiacég főszerkesztői pályázatának kiírásáról. Ennek határideje 2022. 
szeptember 30. volt. Mikor fog ez hatályba lépni és mikor írjuk ki a pályázatot? A cégvezető kinevezte Vágvölgyi 
B. Andrást a polgármester kérésére, de nem erről határozott a Képviselő-testület, hanem arról, hogy írjunk ki 
pályázatot. Ki a felelős azért, hogy a szeptemberi újság továbbra is csak nyomokban tartalmaz igazságot? Volt egy 
haláleset, amikor a migránst kitették a furgonból a Ferenc körúton. A Közterület-felügyeleti Iroda vezetője 
betelefonált a rendőrségre, mert ő is szemtanúja volt az esetnek. A rendőrség azonnal kiérkezett, 1 órán belül 25 
migránst fogtak el a Bakáts téren, a Hőgyes utcában és a Tűzoltó utcában. A cikk szerint még nyomokat sem tudtak 
rögzíteni és fogalmuk sincs, hogy ki volt az elkövető. Még aznap, 1 órán belül elfogták az embereket. Miért kell 
valótlanságokról írni? Miért kell lehúzni a rendőrséget, amikor jól végzik a munkájukat? Főleg úgy, hogy a BRFK 
Életvédelmi Osztálya nyomozott az ügyben, mert a IX. kerületi rendőrségnek kötelessége volt kihívni őket. Még az 
embercsempészeket is elkapták a kamerák segítségével. Miért kell Capek-i abszurditásokról írni? „A késő esti 
órákig tartó helyszíni vizsgálat éppen úgy tényleges információk nélkül fejeződött be, mint Capek abszurd bűnügyi 
novellái”. Ilyeneket írnak, miközben 1 órán belül a migránsokat is elkapták és elfogták az embercsempészeket is. 
Újságírók nincsenek tisztában azzal, hogy a Demokraták Ferencvárosért szervezet, ami arról szól, hogy a 
Képviselők összeálltak és együtt dolgoznak a kerületben, nem egyenlő a Demokrata Frakcióval. Nem csak a DK 
és az MSZP van benne, hanem a Momentum, a Jobbik és a PM is részt vesz benne. Ez is valótlan. Ha olyan 
újságírókat alkalmaznak, akik nem ismerik a valóságot, legalább próbáljanak utánajárni, hogy mi is az. Az újságban 
megjelenő fényképeket mivel készítik? Mennyibe kerül 1 db kép, és ezt kérem számlával is igazolni felém. Jegyző 
Asszony válaszát pedig várom a képviselő-testületi határozattal, a főszerkesztői pozíció pályázatával kapcsolatban. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Írásban is fogok válaszolni, de most is elmondom, mert már többször felmerült és látom, 
hogy még mindig kétségeket ébreszt a Képviselőkben. Annak a napirendnek a vitájában – ami hosszú és 
bonyodalmas is volt – úgy döntött a Képviselő-testület, hogy technikai szavazással - a végleges szavazást 
megelőzően – szavaz bizonyos kérdésekben. Polgármester Asszony vétója kiterjed erre a pontra is, ezért 
változatlanul az az álláspontom, hogy arról döntött a Képviselő-testület, hogy kiír ilyen pályázatot, de a 
polgármesteri vétó ezt a döntést érintette. Nincs előttem az akkori jegyzőkönyv és a szavazások sorrendisége, de 
Önök technikai szavazásról döntöttek és abban a szavazássorozatban volt ez is egy pont. Ezután, a végleges 
szavazáskor születtek azok a határozatok, amelyekben vétózott polgármester Asszony. Ez az álláspont, de újra 
meg fogom nézni és írásban fogok válaszolni. 
 
Baranyi Krisztina: Ha lenne kétség, a vétóm természetesen az újság főszerkesztőjének pályáztatására is kiterjedt, 
sőt, ez volt az eredője. 
 
Takács Máriusz: Mint a közoktatással foglalkozó bizottság vezetője és mint középiskolai tanár szólok most 
Önökhöz. Az elmúlt 1 hónapban komoly tanártüntetések, sztrájkok, és ennek nyomán tanárok megfenyegetése, 
kirúgása kezdődött el, amit többek között a mi fennhatóságunkat is gyakorló tankerület kezdett el. Feltettem 
magamnak a kérdést, hogy mi mit tudunk csinálni, mi dolgunk van nekünk ezzel? Azt gondolom, hogy felelősségünk 
van abban, hogy a saját tanárainkat megvédjük, mert a gyerekeinknek szükségük van arra, hogy legyenek tanáraik. 
Túl sok eszköz viszont nincs a kezünkben, az iskolák felett semmilyen fennhatóságot nem gyakorolunk, a tankerület 
ha akar, szóba áll velünk, ha nem akar, nem áll szóba velünk. Hosszas töprengés után a VI. kerületi gyakorlat volt 
az, amit javasolnék megfontolásra a Képviselő-testületnek. Javaslom, hogy támogassuk a PDSZ-t 1 millió Ft-tal. 
 
Baranyi Krisztina: Az elmúlt évek egyik legfelháborítóbb politika által vezérelt döntése volt a tankerületek részéről 
a polgári engedetlenségben … 
 
Gyurákovics Andrea: Jegyző Asszony, szeretném megkérdezni, hogy a napirend előtti felszólalásokra milyen 
felhatalmazással van reakció? Kérdés nem hangzott el … 
 
Baranyi Krisztina: Elkezdtem beszélni. 
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Gyurákovics Andrea: De napirend előtti felszólalásra … 
 
Baranyi Krisztina: Vegyük el a szót Képviselő Asszonytól, hogy be tudjam fejezni a mondatot. 
 
Gyurákovics Andrea: Az SZMSZ szerint haladunk. Ha az SZMSZ szerint haladunk, akkor a napirend előtti 
felszólalásoknál tartunk, ahol nincs válasz … 
 
Baranyi Krisztina: Értem, hogy Ön szeretné megvonni a polgármestertől a szót … 
 
Gyurákovics Andrea: Nem volt kérdés, … 
 
Baranyi Krisztina: 10 évig volt FIDESZ vezetés, most nem FIDESZ vezetés van. Kérem, vegyük el a szót 
Képviselő Asszonytól, mert nem tudom befejezni a mondatomat. 
 
Gyurákovics Andrea: Lehet válaszolni, ha … 
 
Baranyi Krisztina: Tehát az elmúlt évek legfelháborítóbb politikai szándék által vezérelt cselekedete volt azoknak 
a tanároknak az elbocsátása, akik polgári engedetlenségben, illetve sztrájkokban vettek részt, miután végtelenül 
cinikus módon úgy változtatták meg a sztrájktörvényt, hogy ne is legyen módjuk és lehetőségük a tanároknak 
sztrájkolni. Ez ellen nagyszabású, Budapesten 40.000-50.000 főt kitevő tüntetés zajlott. Több, diákok és tanárok 
által szervezett, egyéb megmozdulás is volt. A magam részéről abba az alapba fizettem be 100.000 Ft-ot, amelyből 
ezeknek a tanároknak a kieső bérét fedezik. A Tanítanék mozgalomnak és más pedagógus szakszervezeteknek 
is vannak olyan alapjaik, ahová befizetéseket várnak abból a célból, hogy a kirúgott tanárok kieső bérét, illetve a 
tiltakozások, megmozdulások szervezésének költségeit fizessék. Erre biztatnék minden képviselőt, minden 
politikust és minden olyan állampolgárt, akinek iskoláskorú gyermek van a családjában. Ezek a pedagógusok 
egzisztenciális hátrányt szenvednek, kieső bérük van, a morális és erkölcsi kár mellett a jövedelmüket is elveszik. 
Ilyen módon tudunk nekik segíteni, úgy gondolom, hogy ez egy jó módja a segítségnek. Kérem, hogy ha Képviselő 
Úr úgy gondolja, hogy a szakszervezetet támogassuk, akkor egy írásos előterjesztéssel javasolja ezt a Képviselő-
testület számára. Nagy valószínűséggel fogjuk támogatni. 
 
Torzsa Sándor: Tapasztaljuk, hogy elszabadultak az energiaárak. Az ellenzéki pártok hiába kérdezik a 
Parlamentben a FIDESZ-es képviselőket, hogy a Pakson megtermelt 12 Ft-os áramot miért adják tízszeres áron a 
lakosságnak és hússzoros áron az önkormányzatoknak, válaszok nincsenek, de jó tanácsok vannak. Ilyen jó 
tanácsot osztogatott a kerületünk korábbi országgyűlési képviselője, Kocsis Máté. Saját, személyes tapasztalatából 
azt javasolta a lakosságnak, hogy otthon építsék le az aranyhal állományukat. Azt gondolom, hogy figyelnünk kell 
arra, mit mond a FIDESZ Frakcióvezetője és szeretném megkérdezni Polgármester Asszonyt, hogy az 
Önkormányzat felmérte-e már a tulajdonában lévő aranyhal állományát? Kocsis Máté 50%-os leépítést javasolt, 
nem tudom, hogy az Önkormányzatnál mekkora mértékű az aranyhal állomány leépítése és ebből mekkora 
megtakarításra lehet majd szert tenni. Hogy komoly is legyen a kérdés, tudom, hogy a Kormány takarékossági 
tervet kért az önkormányzatoktól. Régebben fejlesztési terveket kértek, most takarékossági terveket kérnek. Ez mit 
tartalmaz? Megkaphatják a Képviselők? Úgy tudom, hogy lezárult a gázbeszerzési tenderünk is. Milyen árakon 
sikerült gázhoz jutnunk? Sajnos lehetett olvasni, hogy a távfűtés költségei is emelkednek. Nem tudom, hogy ez 
érinti-e az Önkormányzat intézményeit, és ha igen, milyen mértékben? A cégeink közül az egészségügyi 
szolgáltatót nagyban érinti az energia áremelés. Ebben hol tartunk? Kaphatunk erről tájékoztatást? 
 
Baranyi Krisztina: Részletekbe menő, írásos tájékoztatást fognak kapni, amint minden adat rendelkezésünkre áll, 
de engedjenek meg néhány mondatot. A Kormány megtakarításokra, takarékoskodásokra való felhívása nálunk 
nem talált süket fülekre. Lehet látni, hogy melyik önkormányzat milyen módón takarékoskodik. Látjuk, hogy nagy, 
FIDESZ-es vezetésű önkormányzatok egyszerűen mindent bezárnak. Bezárják azokat az intézményeket, amelyek 
nagy energiafogyasztásúak, korlátozzák a közszolgáltatásokat. Nekem ez egyetlen dologra utal, arra, hogy 
pontosan tudják, hogy a Kormánytól az energiaválságban nem várhatnak segítséget. Egyetlen forintot sem fogunk 
kapni ezeknek a kifizetéseknek a teljesítéséhez, mint ahogy egyetlen forintot sem kaptunk a pandémia alatt sem. 
Az államtitkárság által bekért adatokat, illetve az intézkedési terveket, spórolási terveket és a javaslataikat – a covid 
utáni egyeztetések óta - nem tudom másként értelmezni, minthogy valóságos szemfényvesztés. Semmilyen 
értelme nincs. Egyetlen értelme van, hogy felmérjék az önkormányzatok pontos anyagi helyzetét, lehetőségeit, 
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tartalékait, akár ingatlanvagyonát. Utána vagy ingyenesen átveszik a segítségért cserébe az ingatlanjainkat, vagy 
felszólítanak arra, hogy éljük fel a tartalékainkat és szó szerint égessük el azokban a kazánokban, amik a hivatali 
helyiségekben és az általunk üzemeltetett intézményekben működnek. Én ebben nem leszek partner semmilyen 
módon. A Kormánynak ezeket a tárgyalási javaslatait nem fogjuk akceptálni. Azért sem, mert 3200 önkormányzattól 
kérték be ezeket a terveket. Mire egyénileg mindenkivel leülnek és tárgyalnak, addigra szerintem már az orosz-
ukrán háborúnak is vége lesz. Én tehát nem várok segítséget a Kormánytól, mint ahogy a FIDESZ-es 
önkormányzatok sem várnak, mert akkor nem az lett volna az első dolguk, hogy bezárják a kulturális 
intézményeket, sportlétesítményeket és minden mást, ami nem óvoda, bölcsőde és bentlakásos szociális 
intézmény. A jórészt elkészült takarékoskodási intézkedési terv, ami minket érint, csak a legvégső esetben számol 
intézménybezárással, amikor már effektíve nem tudunk kifizetni egy óvodai fűtésszámlát. Én azt gondolom, hogy 
ilyenre nem fog sor kerülni. Megfelelően tudjuk beosztani a pénzünket és az elmúlt évek takarékoskodásainak, az 
elmúlt évek lopásai megszüntetésének segítségével van olyan tartalékunk, amelyet még úgy sem éltünk fel, hogy 
a covid alatt elvették tőlünk az iparűzési adó felét, hogy nem volt parkolási bevételünk, hogy többszörösére emelték 
a szolidaritási adó hozzájárulást, stb., stb., sorolhatnám még tovább is. Mi takarékosan, felelősen gazdálkodtunk 
és ezt a pénzt most úgy, hogy a vagyonunkat megőrizzük, azaz vagyonmegtartás mellett ki tudjuk gazdálkodni. 
Természetesen, ha olyan lesz az áremelkedés, ami a működést fenyegeti, akkor nagy szeretettel várjuk a Kormány 
támogatását. Hiszen mi más lenne a szolgáltatóipar mellett – amiről tudjuk, hogy gyakorlatilag 98%-ban Mészáros 
Lőrinc tulajdonában van Magyarországon - ami a legfontosabb, ha nem az önkormányzatok, az óvodák, a 
bölcsődék és a közszolgáltatások? Egészen biztosak vagyunk benne, hogy ha nagyon nagy lesz a baj, akkor a 
Kormány elsősorban minket fog támogatni a rezsi kifizetésében. Ha lenne aranyhal a Hivatalban, valószínűleg nem 
szabadulnánk meg tőle, hanem fele vízben tartanánk. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Sok mindenről lehetne szót ejteni a napirend előtti felszólalásban. Lehetne arról az örömteli 
hírről, hogy végre átadásra került Belső-Ferencvárosban a református kollégium épülete. De rögtön meg lehetne 
említeni, hogy Miniszterelnök Úr idelátogatása miatt olyan volt a Ráday utca, hogy az Alcatrazból könnyebb volt 
kiszökni, mint Belső-Ferencvároson átmenni. Beszélhetnénk arról is, hogy érdemes lett volna már nyár elején az 
Önkormányzat céltartalékát euróra váltani, mert a Kormány politikájának eredményeként mára már komoly bevételt 
értünk volna el, bár látva a folyamatokat, lehet, hogy még mindig megérné a váltás. Vagy beszélhetnénk a roller 
káoszról, ami a jövő héten talán végre rendeződik. Vagy beszélhetnénk arról is, hogy innovatív, rendszeres, új és 
előremutató ötletek helyett miért csak egy feltűnési viszketegségben szenvedő Putyinnak írt levél jut nekünk, 
ráadásul magyarul. Én azonban arról szeretnék pár szót ejteni, hogy miért nincs napirenden az airbnb szabályozás, 
illetve az Etikai szabályzat. Az utóbbi 10 hónapja van az Önkormányzatnál. Kértem segítséget, nem kaptam. Mikor 
a problémásnak ítélt részeket kivettem belőle, akkor azt a tájékoztatást kaptam Jegyző Asszonytól, hogy zajlik a 
belső kontrollrendszer kialakítása és majd ezt követően jöhet ez a szabályzat a Képviselő-testület elé. Van egy 10 
hónapja megírt szöveg, 3 éve vagyunk itt és még mindig zajlik ennek a rendszernek a kialakítása. Szerintem azért 
az problematikás, amikor már 10 hónapja van bent egy jogszerű képviselői előterjesztés. Az airbnb szabályozás 
kicsit hosszabb időre nyúlik vissza, mint 10 hónap, már az 1 évet is elértük. Amikor tavaly a Képviselő-testület elé 
került, volt egy törvényességi vétó ehhez kapcsolódóan. Újdonság volt, hogy idén nyáron a VI. kerület kapott a 
Kormányhivataltól egy levelet, aminek nyomán elkészült és kihirdetésre került a VI. kerületi airbnb szabályozás, 
ami hasonló volt a miénkhez. Nem akartam pörögni ebben az ügyben addig, amíg nem kapok jogi állásfoglalást, 
ezért július 12-én – 3 hónappal ezelőtt – ezt a rendeletet és a Kormányhivatal levelét megküldtem a Hivatalnak, 
Jegyző Asszonynak azzal, hogy nézzék meg, a mi rendeletünk, figyelembe véve a VI. kerületi szabályozást, 
alkalmas lehet-e arra, hogy megtárgyaljuk, illetve fennáll-e a törvényességi észrevétel? Ebben 2,5 hónapig nem 
történt semmi, az előterjesztések leadása előtt 1 nappal megkérdeztem Jegyző Asszonyt, hogy mi újság ezzel a 
rendelettel? Azt mondta, hogy előző hétvégén elolvasta amit megküldtem és kellően általános ahhoz a 
Kormányhivatal megfogalmazása, hogy napirendre jöhet ez az anyag. Azt mondta – ami szerintem egy nagyon jó 
elképzelés volt -, hogy a második forduló ne rögtön a következő hónapban legyen, hanem decemberben. Mondtam, 
hogy ez jó ötlet, addig a társadalmi egyeztetést is kényelmesen és bőségesen le lehetne folytatni. Miután zöld utat 
kapott az anyag, akkor kezdtem el vele a munkát, az észrevételek tükrében átírtam az egészet és csütörtökön jött 
a törvényességi észrevétel, hogy nem mehet a rendelet a napirendre. Ez valid dolog, mert előfordulhat, hogy ez a 
jogi vélemény, de kedden Jegyző Asszony zöld utat adott, majd csütörtökön ja, mégsem, miközben az ember több 
órányi munkát öl bele abba, hogy elkészüljön az előterjesztés. Ezzel szívatott Jegyző Asszony engem, szívatta 
egyébként a Hivatalt is, mert ha nem nyújtok be előterjesztést, akkor nem kell véleményeznie a Jogi Csoportnak. 
Szerintem ez a mód és az az eljárás, ami ezzel a rendelettervezettel folyik, az teljes mértékben vállalhatatlan. Tudja 
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Jegyző Asszony, ha nem mondja kedden, hogy jöhet az anyag, akkor én sem kezdek el vele dolgozni. Szóval 
köszönöm szépen a kedd estét. 
 
Baranyi Krisztina: Jegyző Asszony nem kíván válaszolni, méltatlan lenne. Nekem egyetlen megjegyzésem van, 
elég sokan értették, de ezek szerint Képviselő Úr nem és a hozzászólásokból láttam, hogy más Momentumos 
Képviselők sem, hogy a Putyin levél a valóságban Szita Károlynak és a FIDESZ-nek szólt. Ezért nem oroszul 
íródott, mert így lehet, hogy könnyebben megértette Szita Károly és a FIDESZ az üzenetét. 
 
Deutsch László: Az utolsó képviselő-testületi ülésen az volt a kérésem, hogy az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes 
Bizottság és a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság munkájának összegzése, eredménye kerüljön a 
Képviselő-testület elé. Most sincs előttünk. Így arra gondolok, tisztelt Asszonyom, hogy Ön a Bizottságok munkáját, 
a Képviselők munkáját nem veszi komolyan, lebecsüli. Ezt érezzük folyamatosan, hiszen ha valami nem tetszik 
Önnek, kitalálja, hogy alakuljon egy bizottság, majd jól „eltökölnek” és elmegy az idő. Kérem, hogy a következő 
képviselő-testületi ülésre feltétlenül kerüljön be ez a két anyag. Miután észrevettük, hogy imádja a feltűnést, a 
szereplést, hallottuk, hogy levelet írt Putyin elvtársnak, hanyatt estünk és a legnagyobb megdöbbenésemre 
megfigyelőink jelentették, hogy a Dnyeszter menti posztszovjet hadsereg letolt gatyával várja Putyin elvtárs 
válaszát. Ha megtisztelne, mondja el nekünk, milyen választ kapott? 
 
Baranyi Krisztina: Éppen az Ön felszólalása előtt mondtam el Mátyás képviselő úrnak, úgy látszik, nem hallotta, 
Képviselő Úr. 
 
Takács Krisztián: Sok jót nem tudok arról mondani, ami az elmúlt 1 órában történt. Lassan 3 éve áll ez a Képviselő-
testület és még mindig nem tudunk az SZMSZ szerint eljutni odáig, hogy elkezdjük tárgyalni a napirendi pontokat.  
Szerintem ez rendkívül szomorú, de biztos a telihold az oka. A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottságról annyit 
mondanék, hogy jövő héten tudunk csak összeülni, mert már össze volt hívva a Bizottság, meg volt beszélve az 
irodákkal, a Szervezési Csoport is előkészítette az ülést, amikor kiderült, hogy ugyanabban az időpontban 
rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz. Emiatt is emeltem szót a legutóbbi rendkívüli ülésen, mert az utolsó 
pillanatban lett összehívva és miatta egy Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági ülést is kellett tartani. Emiatt 2 
héttel el kellett tolni a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság ülését. Az egyik említett pont napirenden is lesz, 
ez pedig a Bakáts téri biciklis helyzet kezelése. Sok problémát szül a jelenlegi állapot, átcikáznak a biciklisek, 
motorosok a téren, ezzel pedig zavarják az ott közlekedőket, pihenőket. Szó esett a spórolásról, az energiaárakról, 
arról, hogy milyen megpróbáltatások várnak az önkormányzatokra. Senki előtt nem titok, hogy financiálisan komoly 
problémákkal fogunk szembesülni jövőre, de már idén is. A gáz közbeszerzése kapcsán ezt már láttuk is. Amit én 
nehezményezek, hogy nincs párbeszéd a Képviselő-testület és a városvezetés között, amit már nem tudom 
hányszor tettünk szóvá. Ennek is jele volt, hogy lekerült a napirendről az igazgatási szünet elrendelése, és őszintén 
sajnálom, hogy jogi aggályok miatt ezt le kellett vennünk a napirendről, mert én is úgy gondolom, és egyet is értek 
Jegyző Asszonnyal abban, hogy ez egy szükséges lépés lenne. Viszont biztosítanunk kell, hogy minden jogszerűen 
történjen és megint arról van szó, hogy az ülésen zajlik egy jogi diskurzus, ahol nekünk a biztonságosabb utat kell 
választanunk, mert tudjuk, hogy a Kormányhivatal teljes mértékben elfogulatlan Ferencvárossal szemben. Ismét 
kérem a városvezetést, hogy sokkal komolyabb együttműködést próbáljanak kezdeményezni a Képviselőkkel, mert 
mindannyiszor bizonyítottuk, hogy mi nyitottak vagyunk erre, és ez lenne Ferencváros Önkormányzatának érdeke 
is. 
 
Baranyi Krisztina: Jogi aggálya a jegyzőnek, aki a törvényességért felel az Önkormányzatban, nem volt. Az ő 
előterjesztése volt az igazgatási szünet elrendelése. Jogi aggálya Mátyás képviselő úrnak volt, amit az Önök 
többsége erősebbnek ítélt, mint a jegyző jogi véleményét. Ezért vettük le napirendről, nem pedig az egyeztetés 
hiánya miatt. Az önkormányzatok többsége Magyarországon igazodott a kormányhatározathoz és ugyanarra az 
időre igazgatási szünetet rendelt el, pontosan a takarékoskodás miatt. Nem a párbeszéd elmaradása miatt, hanem 
azért, mert Önök Mátyás Ferenc jogi véleményét erősebbnek ítélték, mint a jegyzőét. Ennyi történt. Úgyhogy most 
nem lesz igazgatási szünet, fűtünk január első hetében. Ön azt mondja, hogy nem jogszerű a jegyző előterjesztése, 
a jegyző viszont azt mondja, hogy jogszerű. Jegyző Asszony szerint méltatlan lett volna erre válaszolni, inkább 
nem vonta vissza az előterjesztést, Önök pedig leszavazták. Ennyi történt, nem lesz igazgatási szünet.  
 
dr. Mátyás Ferenc Képviselő mikrofonon kívül beszél. 
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Baranyi Krisztina: Nem, Képviselő Úr. Önnel ellentétben egyetlen napot sem töltöttem home officeban és napi 10 
órát dolgoztam a Hivatalban a covid alatt. Igaza van Jegyző Asszonynak, valóban méltatlan Önnek válaszolni. Ma 
3 éve volt az önkormányzati választás, ahol 9 év FIDESZ után Ferencváros vezetését átvette az ellenzék. Szinte 
minden Képviselőnek volt napirend előtti felszólalása, ezért csak nagyon röviden beszélnék erről. A rendszerváltás 
óta nem volt olyan ciklus, mint a mostani, ami az eddigi 3 évben szinte kizárólag válságkezelésről szólt. Rendbe 
kellett tennünk a működést és teljesen át kellett alakítanunk azért, hogy a közpénz közpénz maradjon és 
takarékosan tudjunk gazdálkodni azáltal, hogy minden korrupció lehetőségét kizárjuk. Egy egyszerű példa: több 
száz millió forint éves kiadást szüntettünk meg azzal, hogy jelentős számú ügyvédi irodával bontottunk szerződést, 
akik a semmit képviselték Ferencvárosban. Elkezdtünk felállítani új rehabilitációs programokat és eljutottunk odáig, 
hogy 3 év alatt több rehabilitációt végeztünk saját erőből, mint a FIDESZ 9 év alatt Uniós forrásból. Ez írásban is 
elérhető lesz, Mezey képviselő úr, bővebb formában. Szeretném világossá tenni, hogy az, hogy az elmúlt 3 évben 
nagy fejlesztések indultak el és zajlottak a kerületben, az ennek a vezetésnek köszönhető. Szeretném azt is 
elmondani, hogy bármilyen nehéz is az ellenzék nagyon sokszínű, sokpárti együttműködése, de működik. Nem volt 
Ferencvárosban olyan jelentős döntés, amelyet ne nagy többséggel hoztunk volna meg. Az, hogy a covid alatt és 
most, ebben a helyzetben minden nap, egy, az önkormányzatok működésében nem jellemző válságkezelés és 
válságmenedzselés zajlik, olyan erőpróba és kihívás volt a városvezetés előtt, amiről nem tudtuk, hogy hogyan 
fogunk neki megfelelni. Szerintem ebben az országban egyetlen önkormányzat sem tudta. Ebben az ország 
vezetése nem volt segítségünkre, legalábbis minimálisan segítette a városvezetők munkáját. Ennek ellenére 
azokat a plusz feladatokat, amiket a járvány kapcsán ránk rótt a Kormány, maradéktalanul, sőt, az országban 
sokszor példamutató jó gyakorlatokkal végeztük el. Épphogy kiléptünk a covidból, az Oroszország által indított 
háború miatti kihívásokkal - az energiaválsággal, a megélhetési válsággal és inflációs válsággal, fokozva a 
klímaválsággal - kellett szembesülnünk. Úgy gondolom, hogy ez a városvezetés, és minden városvezetés, aki 
felelősen gazdálkodik a közpénzzel és valóban a lakói érdekeit tartja szem előtt, ezzel is meg fog birkózni anélkül, 
hogy felélné az önkormányzati vagyont. A vagyonunk megmarad, az elmúlt 3 évben a legfontosabbnak ítélt 
fejlesztéseink elkészülnek és végre tudjuk hajtani őket annak érdekében, hogy jobb élete legyen új lakásokban 
azoknak az embereknek, akik a folytatandó városrehabilitációval érintett területen élnek még akkor is, ha a 
rezsiköltségeik  megemelkednek. Vannak értékek, amiknek a megtartása nagyon fáj a FIDESZ-nek, például a 
sajtószabadság ügye, hiszen látjuk, hogy folyamatosan támadják. Ilyen az átláthatóság ügye is. Ezek olyan fontos 
értékek, amiket minden támadás ellenére mi egységesen védünk meg ebben az Önkormányzatban. Köszönöm a 
munkájukat. Még 2 év van ebből a ciklusból, talán az eddigieknél is nehezebb 2 év, bár én már nem tudtam 
elképzelni, hogy a covidnál rosszabb legyen. Remélem, hogy ezt az akadályt is sikeresen fogjuk venni. Még 
egyszer köszönöm mindenkinek! 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 
214/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Karas János: Üdvözlöm a Képviselőket, a megjelenteket és a Hivatal dolgozóit. Két dolgot emelnék ki a 
beszámolóból. Az egyik, hogy a covid járvány nagy kihívás elé állította az állományunkat, 2021-ben jelent meg 
nálunk a vírus betegségek formájában. Az állomány szervezettségével, hivatástudatával sikerült megoldani ezt a 
helyzetet és folyamatosan működőképesek voltunk. Ezen kívül tájékoztatni szeretném Önöket, hogy áthelyeztek a 
X. kerületi tűzoltóparancsnokságra egy 1 évre szóló megbízással. Az itteni feladatokat helyettesem, Boros László 
tűzoltó százados úr fogja átvenni. Köszönöm mindenkinek, a Képviselőknek, a Hivatalnak az eddig együtt 
végrehajtott feladatokat és bízom benne, hogy 1 év múlva visszakerülök majd és tudjuk folytatni a munkát. 
 
Baranyi Krisztina: Ez nem túl jó hír. Köszönjük az eddigi együttműködést, mert valóban nagyon szoros, célratörő 
és hatékony volt a legtöbb esetben. Várjuk vissza mindenképpen! 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönjük szépen Parancsnok Úr eddigi munkáját. Ahogy látom, a X. kerületi tűzoltóságnál most 
készül az energetikai felújítás, az épület korszerűsítése. Jó helyre megy Parancsnok Úr, télen remélhetőleg nem 
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fognak fázni. Visszaállunk a fával és szénnel történő fűtésre, sokan újra fogják használni a régről megmaradt 
cserépkályhájukat. Tudna abban segíteni, hogy ők mit szereljenek fel a lakásukban? Ha nincs elég fa, akkor az 
idén kivágottat is használni fogják, ami még nincs kellően kiszáradva. Ez füstöt fog eredményezni, ami a béleletlen 
kéményből vissza is szállhat. A rádióban azt mondták, hogy idén eddig több szén-monoxid mérgezés volt, mint 
tavaly. Milyen készüléket vásároljanak az emberek, hogy ne kerüljön az életükbe az ilyen módon történő fűtés? 
 
Torzsa Sándor: A Demokraták Frakciója nevében köszönöm a katasztrófavédelem 1 éves munkáját. Kicsit furcsa 
az Önök szervezete, mert akkor örülünk, amikor Önöknek nincs dolga és nem tapasztaljuk, hogy milyen 
professzionálisan végzik a munkájukat. Sajnos az idei év nem ilyen volt, láttuk az Osztag utcai tüzet a nyáron, volt 
több bozóttűz a kerületben, ahol személyesen is láttam hogyan dolgoznak, amikor kint jártam a helyszínen. Kérem, 
tolmácsolja a kollegái felé az elismerő szavakat. Az Osztag utcában sok ember vesztette el az otthonát, kellett 
elköltözniük és az együttműködésük példaértékű volt, ahogyan mindenkinek az egyéni kis problémáját igyekeztek 
menedzselni, segíteni. Nem nagyon volt olyan kérés, aminek a teljesítésében ne működtek volna közre, legyen az 
az állateledel, vagy a halak, mirelit áruk kihozatala. Láttuk, hogy hogyan kell bajba jutott embereknek segíteni, 
hogyan kell partnerként tekinteni rájuk. Le a kalappal a kollegái előtt, köszönjük szépen a munkájukat! 
 
Takács Máriusz: Értelmező kérdésem lenne a beszámolóhoz, egy technikai dolog érdekelne. A 4. oldalon van egy 
táblázat az esetek jellege, tényleges riasztási fokozat szerint. 1-5 fokozatok vannak, melyik mit jelent pontosan? 
 
Gyurákovics Andrea: Mi is köszönjük a katasztrófavédelem munkáját. Tegnap a bizottsági ülésen is beszéltünk 
már erről az előterjesztésről, minden jót kívánunk az új munkájához és visszavárjuk a kerületbe! Szükségünk van 
Önre, nem engedjük el olyan könnyen a Parancsnok Urat. 
 
Karas János: A köszönetre két szóval tudok válaszolni, Hazánkat szolgáljuk! Amikor új fűtési rendszerre térünk 
át, az egy többszereplős, bonyolult folyamat. Elsősorban arra kell figyelni, hogy olyan műszaki tartalommal 
rendelkező eszközzel végezzük ezt a tevékenységet, amit szakember állít be. Fontos a kémény állapota, amire 
rákötik a fűtő berendezést. Ne feledkezzünk el a folyamatos, emberi közreműködés nélkül is biztosítható 
szellőzésről, mert ezek a rendszerek el tudják használni az oxigént, le tudják csökkenteni az oxigén szintet, akár 
vészesre is. Fontos tehát a folyamatos szellőztetés. Ezen kívül szén-monoxid jelző berendezést is célszerű 
beszerezni, mert a visszaáramló szén-monoxid színtelen, szagtalan, alattomos gyilkosként is szokták emlegetni. 
Összetett dologról van szó, lehet, hogy a fatüzelés helyett érdemes az elektromos melegítők felé fordulni. Náluk 
azért kisebb a rizikó. Természetesen itt is fontos, hogy olyan elektromos hálózatra kössük ezeket, amit 
rendszeresen felülvizsgáltatnak, vagy legalábbis javított állapotban vannak. A skála 5 fokozatból áll, ahol a rajok 
száma alapján van meghatározva a riasztási fokozat. Általában egy kerületben gépjárműfecskendő van, mi így 
hívjuk a tűzoltó autókat. Az egyiken 6 fő teljesít szolgálatot, ezt nevezzük teljes rajnak. A másik autó egy kettes 
fecskendő, ott fél raj tevékenykedik, ami 4 főből áll. A riasztások meghatározása a rajok száma alapján történik. Az 
1-es fokozatnál minimum 1 rajt, de fél rajt is be lehet vetni, ez az esetek kb. 90-98%-a. Itt elég egy autó, kimennek 
és megoldják az esetet. Az 5-ös fokozat a 6 raj feletti erőket jelenti. A többi ennek megfelelően van felosztva, azaz 
a kiérkező autók száma és a rajtuk szolgálatot teljesítő személyi feltételek összehangolása. Lehet árnyalni a képet 
azzal, ha hozzátesszük, hogy kiemelt a riasztás. Ilyenkor emelőszert, vagy egyéb különleges szert riasztanak rá. 
Ezzel sok mindent ki lehet fejezni, de egy azonnali mutató, ami a rádiókommunikációban az azonnali erőeszköz 
igény felmérésére, továbbítására szolgál. Ezen kívül a tűzoltás vezetőjének joga van arra, hogy több járművet, 
különleges erőket vagy speciális eszközöket kérjen a helyszínre. 
 
Baranyi Krisztina: Több kérdés, hozzászólás nincs. Köszönjük a beszámolót és további jó munkát kívánunk!  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 214/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
357/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: 2022. október 13. 
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  
Zombory Miklós  Igen  
 
 
2./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

(egyfordulóban) 
225/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az egy fordulóban történő megtárgyalásról. 
 
358/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.  
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (15 igen, 2 nem, 1 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  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
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Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Tartózkodott 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a döntési javaslatról, a rendelet módosításáról. 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 2 nem, 4 
tartózkodás mellett megalkotja a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2022. (X.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
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  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
221/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta. Érkezett egy módosító javaslat, ami a 7. pontban szereplő üzemképtelen járművek elhelyezésének 
kirívóan alacsony díját emelné meg ötszörös díjra attól függően, hogy melyik zónában van. 8.000-16.000 
Ft/db/hónap összegre van jelenleg tervezve, az egyik bizottsági tag pedig az ötszörösére tett javaslatot, amit a 
Bizottság támogatott. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságban elhangzottak alapján én is 
jeleznék módosításokat. Az egyik a 9/A §-ban szereplő helyszíni tájékoztatási kötelezettségbe bekerülne „a 
kapcsolattartó személy nevének és munkaidőben elérhető telefonszámának” kitétel. Előkerült, hogy a rendelet 
szövegében szereplő jogosult személy a céget jelenti, vagy az embert, akit el lehet érni. A pontosítás azt a célt 
szolgálná, hogy valóban legyen egy olyan illetékes, akit a lakók el tudnak érni. A másik változás a 4. §-t érintené, 
azaz a hatályba léptetést érintené. A rendeletmódosításnak két része van, az egyik a díjemelés, aminek késleltetett, 
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30 napos hatálybalépése van, a másik pedig a helyszíni tájékoztatási kötelezettség, ami azonnal hatályba tud lépni. 
Tehát úgy módosulna a 4. §, hogy „ (1) ez a rendelet a 2. §-ban foglalt kivétellel a kihirdetést követő napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet 2. §-a a kihirdetést követő 
31. napon lép hatályba.”  
 
Torzsa Sándor: Látjuk és tapasztaljuk, hogy sok az üzemképtelen gépkocsi a közterületeken. Leeresztett gumikkal 
állnak az út szélén, tudjuk, hogy így is szabálytalanul parkolnak. Reméljük, hogy ettől az intézkedéstől megnő a 
visszatartó erő, hogy ezek nagy számban legyenek Ferencvárosban. Kérem a városvezetést, hogy az 
üzemképtelen gépkocsik tárolási díjának ötszörösére történő emeléséről kommunikáljanak, mert a visszatartó erő 
lenne lényeges, hogy a lehető legrövidebb ideig foglalják a közterületet ilyen gépjárművek. Egy pontosítást kell 
tennem, mert a Demokraták Frakciójának volt ez a módosító javaslata a bizottsági ülésen. Az a célunk, hogy rövid 
ideig parkoljanak üzemképtelen gépjárművek a közterületen, jelenleg ennek havi díjat állapítunk meg a 
rendeletünkben. Az ötszörös díjemelésen felül javaslom, hogy napi díjat vezessünk be, ne 1 hónapra adjuk ki az 
engedélyt. Ha Polgármester Asszony befogadja, azt megköszönöm, de már látom, hogy ingatja a fejét. Majd 
elmondja, hogy miért nem támogatja. 
 
Takács Krisztián: Az 1 a) pontban szereplő pavilon szeszesital kiméréssel kategóriánál mi az indok arra, hogy ez 
az egyetlen díjtétel, ami nem változik? 3.700 Ft/m2/hó összeg volt eddig is, és marad ugyanennyi. Ha nincs 
különleges oka, akkor javaslom, hogy ezt is emeljük meg 15%-kal. 
 
Reiner Roland: Legutóbb nyáron módosítottuk ezt a rendeletet. Akkor megemeltük az építkezésekkel összefüggő 
díjtételeket és ezeken kívül ezt az egy díjtételt. Nyáron tehát sor került erre, fejből nem tudom a pontos mértéket, 
de nagyságrendileg ennyivel és emiatt még egyszer már nem akartuk ezt megtenni. 
 
Kállay Gáborné: Nekem is ez szúrt szemet. Érzek némi aránytalanságot, mert például a használtautó 
kereskedéseknél mindössze 15% az emelkedés, de egy kulturális eseménynél egy ideiglenesen kiépített 
színpadnál 25%-os emelést szándékozik bevezetni az Önkormányzat. Mi indokolja ezeket az eltéréseket? 
 
Baranyi Krisztina: A Bizottság és Alpolgármester Úr módosító javaslatait befogadom. A napi díjat azért nem 
támogatom, mert látom a beérkező kérelmeket és nyilván vannak, akik rosszhiszeműen használják ezt a formát, 
de jelentős részük valóban olyanoktól érkezik, akiknek hirtelen jött, több százezer, vagy millió forintos kiadást jelent 
a javítás, amit nem tudnak egyik napról a másikra előteremteni. Azért kérik, mert csak a következő, vagy az azutáni 
hónapban tudják finanszírozni a helyreállítást. Volt például olyan, aki kisbuszra igényelte a közterület használatot, 
ő sem tudta 1 hónap alatt megoldani a helyzetet. Ezért gondolom, hogy a napi díj bevezetése még nagyobb teher 
lenne ezeknek az embereknek és méltánytalanabb lenne azokkal szemben, akik nem visszaélés-szerűen veszik 
igénybe ezt a lehetőséget. Egyébként nincs nagyon sok kérelem és mindig igyekszem a legrövidebb időtávot 
engedélyezni, de támogatom, mert tényleg hihetetlenül alacsony ennek a díjtétele. Az ötszörös emelést 
befogadom, csak a napi díj bevezetését nem. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Ha jól látom, minden módosító javaslat be lett fogadva. Kérem, 
szavazzunk az egy fordulóban történő tárgyalásról. 
 
359/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja 
meg és fogadja el. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (13 igen,5 nem) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
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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 Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Nem  
Sajó Ákos  Nem  
Zombory Miklós  Nem  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 6 nem szavazás 
mellett megalkotja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
25/2022. (X.18.) önkormányzati rendeletet.  
 
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  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Nem  
Sajó Ákos  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Zombory Miklós  Nem  
 
Baranyi Krisztina: Látom, hogy a FIDESZ Frakció egyhangúan elutasította a díjemeléseket. Érdekes, mert az 
Államtitkár Úr levelében az szerepel, hogy ezeket a plusz terheket az Önkormányzatok tudják finanszírozni, hiszen 
a Kormány eltörölte a díjemelés tilalmát, nyugodtan emelhetnek díjakat, a Kormány visszaadta az iparűzési adó 
felét, onnan is plusz bevétel lesz. Ha ezt javasolja a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, akkor jól látom, 
hogy Önök ezt nem támogatják? 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Nem tartozunk Önnek magyarázattal arról, hogy mit támogatunk és mit nem. 
Ez egy frakció véleménye, a meghozott döntéseinkkel kapcsolatban pedig nem tartozunk Önnek számadással. Ön 
semmilyen formában nem kérheti számon egy képviselő döntését, erre sincs felhatalmazva. 
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4./ Javaslat a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló …/2022. (...) önkormányzati 

rendelet megalkotására (II. forduló) 
188/2/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Kállay Gáborné (ÜGYREND): Szerettem volna szót kérni, mielőtt továbbmegyünk, de nem vette észre 
Alpolgármester Úr. 
Reiner Roland: Ha látom, akkor adok szót. Most láttam. 
 
Kállay Gáborné: Reflektálni szeretnék Polgármester Asszony szavaira. 
 
Reiner Roland: Ezt Gyurákovics Frakcióvezető Asszony megtette, mindkét oldalról elhangzott 1-1 vélemény.  
 
Kállay Gáborné: De én szeretném elmondani. 
 
Reiner Roland: Egy reakciót hagytam, ez egy két napirend közötti, besorolhatatlan vita, ilyet nem ismer az SZMSZ. 
Kérem, hogy menjünk tovább és tárgyaljuk a napirendi pontokat. 
 
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést. Az első fordulóban kifüggesztett verzióhoz képest történt egy fogalmi pontosítás az 
ingatlanmegosztás tekintetében. Kérem, hogy szavazzuk meg. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 5 tartózkodás 
mellett megalkotja a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 26/2022. (X.18.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Deutsch László  Nem szavazott 
Torzsa Sándor  Nem szavazott 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  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 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
 
 
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására  



22 
 
 

217/2022., 217/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX. Zrt. 
vezérigazgatója 

 
Reiner Roland: Az alap módosítást Pataki Márton vezérigazgató úr készítette, ehhez érkezett egy módosító 
javaslat. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta mindkét előterjesztést. 
Tartalmilag ugyanaz a vita lenne, amit 1 hónappal ezelőtt már lefolytattunk, kérem, hogy ne ismételjük meg. A 
városvezetés bölcsen kivette az előterjesztésből a díjemelést, hogy átmenjen a technikai módosító javaslat és 
külön tudjunk szavazni a két kérdésben. A módosító javaslatot nem támogattuk, az előterjesztést viszont igen. 
 
Mezey István: Nem ehhez a napirendhez tartozik, de nyilván feltűnő, hogy az SZMSZ betartását a FIDESZ 
Frakcióval kapcsolatban nagyon élénken támogatja Alpolgármester Úr, Polgármester Asszonnyal kapcsolatban 
pedig nem. Általában minket szoktak Önök ilyen típusú demokrácia-felfogással vádolni, de kénytelen vagyok ezt 
ebben a napirendben elmondani. Az általános díjemelést érintően is folyik egy hangulatkeltés, Polgármester 
Asszony napirend előtti hozzászólása is erről szólt. Az infláció növekedéséhez jelentősen hozzájárulhat az 
Önkormányzat is, ha minden egyes területen megpróbálja a maga által megszabható díjtételeket emelni. Erre utalt 
Frakcióvezető Asszony is, hogy ezeket mi nem tudjuk támogatni. Mindenképpen elgondolkodtató, hogy ha 
folyamatosan emeljük a díjainkat, akkor pontosan ugyanazokat a köröket – itt dolgozó vállalkozásokat, itt élő 
lakókat - próbáljuk terhelni, akik egyébként is nehéz inflációs helyzetben vannak. Így mi is hozzájárulunk, hogy az 
ő terheik növekedjenek ebben a nehéz időszakban. Szerintem az Önkormányzat általános költségvetése nem teszi 
indokolttá, hogy ezeket az inflációkövető áremeléseket meglépjük. Amikor egy díjtétel ötszörös emelésére érkezik 
javaslat, nem hiszem, hogy az az infláció követéséről szólna. Egész egyszerűen egy büntetés egy nehéz gazdasági 
helyzetben. 
 
Kállay Gáborné: Csatlakozok Képviselőtársam véleményéhez és nem is akarom tovább ragozni. Korábban is el 
szerettem volna mondani, csak nem akartam megszakítani Polgármester Asszony nagyívű kampánybeszédét. Egy 
dolgot azért szeretnék korrigálni. Azt mondta, hogy az Állam elvette az Önkormányzattól az iparűzési adó felét. 
2019-ben 4.785.000.000 Ft volt az iparűzési adó bevétele, 2020-ban 4.450.000.000 Ft, 2021-ben 4.862.000.000 
Ft, 2022-ben pedig várhatóan 5.161.000.000 Ft-ra számíthatunk, mint amire még soha nem volt példa. Mikor vette 
el a Kormány az Önkormányzatunktól az iparűzési adó felét, mert én erre semmilyen adatot nem találtam, viszont 
tudom, hogy megfelezte a kkv-k iparűzési adó terheit pontosan a pandémia idején, hogy megmentse őket a 
tönkremeneteltől.  
 
 Csóti Zsombor képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Amiatt, hogy most a rekord infláció miatt ekkora iparűzési adóbevétel van, nem tudom, hogy 
sírjak-e vagy nevessek. Mezey Úr azt mondja, hogy az Önkormányzat gazdasági helyzete nem teszi indokolttá a 
díjemeléseket ebben a rezsihelyzetben. Akkor a néhány napirenddel későbbi javaslatát mire véljem? Erre a 
gazdasági helyzetre, rezsiemelésre tekintettel egy alap létrehozására tesz javaslatot. Akkor most az Önkormányzat 
gazdasági helyzete lehetővé teszi a nehézségek áthidalását, vagy ez csak vagyonvesztéssel lehetséges? 
Szerettem volna felhívni a figyelmet erre az ellentmondásra. 
 
Reiner Roland: A napirendünk a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló rendeletünk 
módosítása, kérem, hogy tereljük vissza a vitát ebbe az irányba. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr megelőzött. Sajnos Polgármester Asszony levette napirendről azt az 
előterjesztést, ami a József Attila-lakótelep parkolásáról szól, de szerencsére itt van ez, ahol lehet róla beszélni. 
Amikor az önkormányzatok a 90’-es években elkezdték bevezetni a parkolási rendszereket, akkor nem azért tették, 
hogy pénzbehajtás legyen és profitorientáltan működjenek. Egész egyszerűen szabályozni kívánták azt a helyzetet, 
hogy kevés a parkolóhely, sok az ingázó, sok a kerületen kívüli, akik használják ezeket a helyeket. A belső-, és 
középső-ferencvárosi részeken mi is bevezettük és egyre jobban szorítottuk ki a gépjárműveket a külső 
városrészekbe. Ma már nagyon sok olyan autós van, aki a lakótelepen teszi le a gépjárművét, ott átszáll a metróra 
és így jön beljebb. Sokan használják tárolásra is a lakótelep utcáit. Elég sokat jártam arra mostanában, amikor a 
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100-as posta megmaradásáért harcoltunk. Tele van a telefonom olyan autók fényképével, amiken látszik, hogy 
hónapok, vagy akár évek óta nem is nyitották ki őket. Tele vannak cetlikkel, falevéllel, leeresztett gumikkal állnak 
és igenis nagy probléma, hogy a lakótelepnek van fizetős része és nem fizetős része is, mert konkrétan gépkocsi 
tárolónak használják egyesek. Ha csak a 444 nagyszerű filmjét idézem fel, önmagában nonszensz, hogy ha valahol 
fizetős parkolást vezetünk be, akkor az veszteséget okoz. Ez volt a legnagyobb kritika a zuglói parkolással szemben 
is. Úgy gondolom, hogy ilyen nincs. Ha valahol kiterjeszti az Önkormányzat a parkolási zónát, akkor az nem lehet 
veszteséges, hiszen pénzt szedünk be. Volt, amikor a lakótelepen bővítésre került a parkolási zóna, akkor 
Polgármester Asszony még nem volt képviselő, mert az azt megelőző ciklusban történt. Akkor is voltak 
szakanyagok és a szakemberek is óvatosak voltak. A FIDESZ-es vezetés idején is azt mondták, hogy ne bővítsünk, 
mert veszteséges lesz, ehhez képest pedig már az első évben nyereséget termelt a lakótelepi parkolási övezet. 
Úgy tudom, hogy igen, nem volt az annyira veszteséges. Pataki Márton számaiból rendszeresen az derül ki, hogy 
nyereséges. A parkolási társaság beszámolójából látjuk, hogy az eredetileg tervezetthez képest 300 millió Ft plusz 
bevétellel gazdálkodhat. Úgy gondolom, hogy ha minimális veszteséget termel a parkolás, vagy ha nullára jön ki, 
az ott élők dolgainak megkönnyítésére meg kell lépnünk, hogy ingyenessé tesszük a P+R parkolót. El kell 
kezdenünk a 10%-os bővítést, mert rendet kell tennünk a József Attila-lakótelepen. 
 
Takács Krisztián: Mezey úrnak szerettem volna reagálni, de tiszteletben tartom Alpolgármester Úr kérését. Van 
egy olyan érzésem, hogy visszajön még ez a téma elénk. Az ötszörös díjtétel emelés nem arra szolgál, hogy az 
Önkormányzat minél több pénzt tudjon beszedni, hiszen azért annyira nincs tele a kerület autóroncsokkal. Viszont 
ahol vannak, ott tényleg igaz, hogy akár hónapok óta is ott parkolnak és ilyen díjtételek mellett a tulajdonosoknak 
nem érdeke, hogy tegyenek ellene bármit is. Ha viszont megemeljük és ezt kommunikáljuk is, akkor remélhetőleg 
minél hamarabb el fogják őket szállítani, ezzel pedig kicsit talán tudunk enyhíteni a parkolási nehézségeken.  
 
Jancsó Andrea: Ameddig a lakótelep fizetős-nem fizetős övezet különbségéből adódó anomáliákat nem oldjuk 
meg, addig én semmilyen díjemelést nem fogok támogatni. 3 éve szerencsétlenkedik azzal a FEV IX. Zrt., hogy 
valahogy megoldjuk ezeket a problémákat. A P+R parkoló ingyenessé tételét én üdvözöltem, jó lépés lett volna. Mi 
kiegészítettük azzal, hogy a 3 éves szerencsétlenkedés után ezzel párhuzamosan kezdjük el kiterjeszteni a fizetős 
zónát 10%-os kiskapuval és számoljuk fel ezeket az anomáliákat. Ugyanúgy szerencsétlenkedünk az Epreserdő 
utcai parkoló rendbetételével. Igaz, hogy az díjzónán kívüli, de van egy Pilisi Parkerdő Zrt. által erdőgazdálkodásra 
nem használt terület és szóban jóváhagyták, hogy ott lehet egy zöld, természetközeli parkolót kialakítani. Ebben 
sem jutottunk semmire közel 1 év alatt. Amíg ezek nincsenek megoldva, addig semmilyen díjemelést nem fogok 
támogatni. Megértem, hogy a belső és a középső részen valamennyire szükséges a díjemelés és ezzel kicsit 
csökkentsük a parkoló autók számát, de az én körzetem a lakótelep ingyenes zónája és elég sok kérés érkezik 
ahhoz, hogy az ott lakók szavát tiszteletben tartsam. 
 
Baranyi Krisztina: Az előterjesztés a lakossági parkolási engedély adminisztrációs díjának, pontosabban a díj 
emelésének mértékéről szól, magyarul, hogy ennek a mostani 2.000 Ft helyett 12.000 Ft éves díja legyen, ami havi 
1.000 Ft-ot jelent. Ezért a kerület teljes területén, a kiskörúttól a József Attila-lakótelepig ingyen tudnak parkolni a 
ferencvárosi lakosok. Erre azért tettem javaslatot, mert a jelenlegi összeg még az engedélyek kiadásának költségeit 
sem fedezi. Sok oka és indoka volt, amit a bizottságok részletesen ki is tárgyaltak, de ez volt a legnyomósabb 
érvem. Arra sem elég, hogy a FEV IX. Zrt. parkolási igazgatósága végigvigye a folyamatot egy-egy lakónak. Nem 
tudom pontosan értelmezni, hogy ez a javaslat miért van összekötve a lakótelep parkolási gondjaival. Ha a 
jogszabályoknak való megfelelést a FEV IX. Zrt. szerencsétlenkedésének nevezzük, akkor szerencsétlenkedik a 
cég. A Részönkormányzat kezdeményezésére kétszer futottunk neki annak, hogy a fizetős parkolást be lehet-e 
vezetni a lakótelepen és mindkétszer az jött ki, hogy nem lehet bevezetni. Nem mi döntöttünk így, hanem a 
jogszabályoknak való megfelelés miatt alakult így. Természetesen a Részönkormányzat javaslatára 
kezdeményezem a Kormánynál az 1984-es rendelet módosítását, ami ehhez a bizonyos kritériumhoz köti a fizetős 
parkolás bevezetését. Ezen kívül a Fővárosnál még egy 10%-os parkolási üzemeltetési bővítést kellene 
indítványoznom, miután tudom, hogy ebben mi a valós jogi helyzet. Több, mint 200 db parkolóhelyet vonunk ki a 
saját parkolásüzemeltetésünk alól és veszítünk el bevételt azért, hogy P+R parkolóként ingyen odaadjuk más 
kerületek lakóinak annak érdekében, hogy a lakótelepre ne menjenek be, tehát plusz ingyenes parkolási 
lehetőséget biztosítunk a lakótelepieknek. Én a kettő összekötését nem nagyon tudom értelmezni. Szeretném, ha 
odaadnánk az Üllői úti P+R parkolót a lakóknak, pontosabban ingyenessé tennénk, hogy ne terhelje a lakótelepet 
ez a fajta parkolás, de a 10%-os bővítést soknak érzem. Ennek van költsége, bevétele viszont nincs, mert nyilván 
a lakótelepiek fognak odaállni. Sajnos, Torzsa képviselő úr, amióta parkoltatás van ezen a területen, az nem 
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nyereséges. Ez nem is lenne baj, de az Üllői úti parkolósáv felszabadításával együtt ez így nem méltányos a saját 
lakóinkkal szemben. De most nem erről tárgyalunk, ezt levettük napirendről. Nyilván szeretnénk majd visszahozni 
a következő ülésre, de jelenleg az itteni parkolási engedélyek kiváltásának díjáról van szó, ami 2.000 Ft-ról 12.000 
Ft-ra emelkedne. 
 
Jancsó Andrea: A bevétel-nyereség-veszteség körében forog a diskurzus, de a parkolás-szervezés nem 
nyereségorientált tevékenység, hanem forgalomszervezési célt szolgál. Ha Polgármester Asszony most kimenne 
a P+R parkolóhoz, nem sok autót találna, tehát nem tudom, milyen bevételtől esnénk el. Igaz, hogy felszabadítunk 
200 db parkolóhelyet és igen, lehet, hogy valamennyi autó át fog állni a hátsó részből az Üllői úti P+R parkolóba, 
és ha elterjed a híre, akkor befelé jövet gyorsan fel fogják tölteni azokat a helyeket. Alapvetően tehát nem fog 
megoldódni a problémánk. Ráadásul, végigmenve a Napfény utcán, legalább 5 db lakóautót találnánk, amiket a 
nyári szezon után elkezdtek parkoltatni az ingyenes területen, amik nem fognak onnan elmozdulni a következő 
nyárig. Nem fizetnek azért semmit, hogy használják a közterületünket, de elfoglalják a lakossági parkolóhelyeket. 
Tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt, hogy gondolja át a 10%-os bővítést, mert alapvetően nem az a baj, hogy 
felszabadul 200 db parkolóhely és mindenki át fog menni a hátsó részből az elsőbe, hanem olyan anomáliák 
vannak, hogy a második autókat, a lakókocsikat ott parkoltatják. Ez nem fog megszűnni a P+R parkolóval együtt 
sem. 
 
Takács Zoltán: Szóba került a roncsok tárolása az ingyenes területeken. Úgy gondolom, hogy a díjtétel emelés 
azzal is járna, hogy reményeim szerint a nem ingyenes részeken is csökkenne a roncsok tárolása. Ha 
végigmegyünk Középső-Ferencvároson, minden utcában tudok 2-3 db autót mutatni, amik évek óta ott állnak. 
Érdekes levelezés, amikor ezek listáját elküldöm a Közterület-felügyeleti Irodának azzal, hogy el kellene őket 
szállítani. Mivel van forgalmi engedélyük és ki van fizetve a 2.000 Ft-os éves díj – hiába nem mozdult el évek óta, 
lapos mind a négy kereke és két cm vastag porréteg fedi – nem szállíthatók el. Amíg ennyi az éves díj – de ha még 
3 alkalommal megszólal Orbán Viktor, akkor már csak 2 euro lesz -, addig soha nem fogjuk tudni elérni, hogy 
elvigye őket a tulajdonosuk. Ezek a fizetős parkolási övezetek nem tudják ellátni a feladatukat, a kerületi lakosok – 
akiknek autójuk van és nem utcai fémlerakatuk - nem tudják parkolóhelynek használni a közterületet, mert minden 
utcában van olyan autó, ami csak a helyet foglalja, de nem üzemképes. Minden ferencvárosi, aki az utcán tárolja 
az autóját, használja is, reggel elmegy dolgozni, viszi a gyerekeket, vagy munkaeszköz számára, délután pedig 
hazamegy és alapvető érdeke, hogy a közelben le is tudja valahol tenni. Ehhez az kell, hogy azok az autók, amik 
csak ott állnak dísznek, eltűnjenek. A havi 1.000 Ft-os díj ilyen inflációs környezetben talán nem üti agyon az 
autótulajdonosok anyagi lehetőségeit, cserébe viszont ad egy olyan eszközt az Önkormányzat kezébe, hogy 
érvényesíteni tudjuk azt a célt, hogy a parkolóhelyeket parkolásra használják.  
 
Torzsa Sándor: Takács képviselő úr alapvetően nem érti, hogy mit jelent az üzemképes és az üzemképtelen 
gépkocsi. Nem azt jelenti, hogy ha forgalmi engedélye van, akkor üzemképes is; ha viszont nincs, akkor 
üzemképtelen lenne. Ha egy autónak le van eresztve a kereke, akkor bátorítom Képviselő Urat, hogy jelentse be 
a Közterület-felügyeleti Irodánál, mert üzemképtelennek minősül és az ide vonatkozó rendeletek alapján el kell 
szállítani. Mennyi hasznot termel, hogy nekünk óvodáink vannak? Mennyi hasznot termel, hogy működtetjük és 
fenntartjuk az FMK-t, vagy az, hogy gyermekétkeztetést csinálunk? Mennyi hasznot termel, hogy önkormányzati 
bérlakásaink vannak? Semennyit, sőt, kiadásaink vannak ezekkel kapcsolatban még azokon a területeken is, ahol 
bevételnek kellene jelentkeznie. Ingatlanok bérleti jogát adjuk ki, de nekünk éves szinten ez veszteséget termel, 
mert közfeladat. A parkolás is közfeladat, hogy a közterületeinken rendezett állapotok legyenek. Ez nem 
megközelíthető csak és kizárólag pénzügyi szempontból. Igen, az Önkormányzatnak kiadás, hogy rendet teremt a 
közterületein, rendet tesz ott, ahol utcai árusok vannak, rendet teremt ott, ahol roncs gépjárművek vannak, vagy 
ahol visszaélés-szerű parkolás folyik. Ez nekünk pénzbe kerül és muszáj odatennünk az ehhez szükséges forrást. 
Abból egyébként vita lesz köztünk, hogy ha valahol bevezetjük, hogy fizetni kell valamiért, és az veszteséget termel, 
azt soha nem fogom tudni elfogadni. Szerintem abból csak nyereség lehet, ha valamit ingyen helyett pénzért adunk. 
Ez egy színtiszta, logikus következtetés. Igenis kérem Polgármester Asszonytól, hogy a József Attila-lakótelepen 
élő embereket ne tekintse másodrendű állampolgároknak. Ők is kaphassák meg azt a rendezett, normális parkolási 
lehetőséget, ami megilleti a Belső-, és Középső Ferencvárosban élő embereket is. Kicsit úgy érzem, hogy a 
lakótelep kezd mostohagyerekké válni, ahol megszüntetik a szolgáltatásokat, kivonult a bank, a díjbeszedő, a 
posta. Az itt dolgozó Képviselők – nagyon helyesen – harcolnak azért, hogy az itt lakóknak is normális 
életkörülményeket tudjanak biztosítani. Gondolom, ebben a harcban Polgármester Asszony is szövetséges, ezért 
kérjük a 10%-os bővítést. 
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Baranyi Krisztina: Egyetértek Takács Zoltán képviselő úrral, az érveit megfontolásra javaslom a másik frakció 
tagjainak is. Torzsa képviselő úrtól azt kérdezném, hogy milyen haszna van a közterületekből azoknak, akiknek 
nincs autója? Aki biciklivel vagy gyalog jár, az soha, semmilyen módon nem fogja tudni használni a közterületeket, 
mert autók állnak rajtuk. Amikor haszonról és közérdekről beszélünk, akkor mérlegelni kell ezeket a szempontokat. 
Szerintem Belső-, és Középső-Ferencvárosnál rosszabb parkolási helyzet nincs. Sok belvárosi kerületnél is 
rosszabb a nálunk kialakult helyzet, ezért nem is tudom értelmezni, hogy a lakótelep mostohagyerek lenne és 
probléma, ha nem terjesztjük ki 10%-kal a fizetős parkolási övezetet. Ezt a vitát már nagyon régóta folytatjuk, régóta 
húzódik, majd a szavazásnál eldől, hogy 12.000 Ft-ot fizessenek-e a lakók egy évi parkolásért, vagy maradjon a 
2.000 Ft. Kérem, támogassák a módosító javaslatomat. 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Én bornemissza vagyok, kevésbé szoktam alkoholt fogyasztani. Számomra akkor az az 
értelmetlen, hogy utcai teraszok működnek, de mégis tolerálom, hogy vannak emberek, akiknek az a 
kikapcsolódás, hogy ott szórakoznak. Bár ez hangoskodással jár és sok lakót zavarnak, az Önkormányzat mégis 
közterület-használati engedéllyel támogatja ezt a tevékenységet. Sokáig lehetne folytatni, de egy 60.000 fős 
kerületben szerintem nem lehet olyan politikát folytatni, ahol csak az egyik társadalmi csoportnak kedvezünk a 
másik ellenében. Vannak kerékpárosok, helyes lenne, ha megtárgyalnánk Csóti Zsombor Üllői úti kerékpárúttal 
kapcsolatos előterjesztését; vannak rollerrel közlekedők, jó, hogy kialakítottuk nekik a mikromobilitási pontot; 
vannak tömegközlekedők és helyes, hogy Polgármester Asszony támogatja a HÉV vonalak bővítését és harcol a 
Kormánnyal szemben; és bizony, vannak autósok is. Ettől vagyunk társadalom, hogy mindenki más szempontból 
fontos. Támogatjuk, hogy az eddig kevésbé preferált közlekedési formáknak is megteremtsük a létjogosultságát. 
Ez viszont nem azt jelenti szerintem, hogy feltétlenül autós üldöző politikát kell folytatni. 
 
Reiner Roland: Mindenki felkapta a fejét a teraszhoz való hasonlításra. Hogy ne mondja el mindenki, elmondom 
én, hogy 2.000 Ft-ért nagyjából 1 napig lehet teraszt bérelni.  
 
Kállay Gáborné képviselő kiment az ülésteremből. 
Takács Krisztián: Korábban szóba került a Képviselők együttműködése, itt vannak kimondatlan szabályok. 
Például a Nehru parton létrejött egy kutyás integratív park, ezért segítettem elkezdeni egy ilyet az illetékes 
egyesületeknek a Ferenc téren is. Mivel viszont ez Árva Péter területe, átadtam neki az ügyet, ő viszi tovább és 
dolgozik is vele rendesen, ahogyan hallhattuk a napirend előtti hozzászólásában is. Egymás körzetébe nem 
szólunk bele, hiszen az ottani képviselő ismeri a legjobban az embereket, ő beszél a lakókkal, valószínűleg jobban 
tud dolgokat, mint mások. Nem értem, hogy ha a lakótelep Képviselői egyöntetűen támogatnak egy projektet, akkor 
azt Polgármester Asszony miért nem bízza rájuk? Az ő körzetük, az ő feladatuk megoldani az ottani problémákat. 
Reméltem, hogy nem fog előkerülni az a narratíva, hogy bizonyos csoportok ellenében politizál az ellenzék. 
Emlékeim szerint a legutóbb is elmondtam, hogy nem erről van szó. Egy Ferencváros méretű kerületben 60.000 
ember él, a 2020-as kimutatás szerint 9.416 db lakossági várakozási engedélyt kértek, ami a lakók egyhatod része. 
Persze szóba kerül az is, hogy egy autó nem egy embert szolgál ki, de rengeteg esetben egy autóval egy ember 
közlekedik, és ugyanannyi helyet foglal, mint az, ami egy négy fős családot szállít. Nem arról van szó, hogy 
bármilyen intézkedés az autósok ellenében születne, szempont az ő érdekük is, hiszen minél több parkolóhely lesz 
Ferencvárosban és ez minél kevesebb autó között oszlik meg, annál kevesebb olyan eset lesz, hogy 40-50 percet, 
ad absurdum egy órát kell keringeni a parkolóhelyért.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 217/2/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
360/2022. (X.13.) 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 217/2/2022. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt kiegészítést a Ferencváros közterületein a járművel várakozás 
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rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet részének tekinti.” 

(6 igen, 4 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen 
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Mezey István  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Zombory Miklós  Nem 
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Kállay Gáborné  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 217/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az egy fordulóban történő 
tárgyalásról. 
 
361/2022. (X.13.) 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 rendelettervezetet ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el.  
Határidő: 2022. október 13.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 (12 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 16 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 
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
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Kállay Gáborné  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 217/2022. sz. előterjesztés döntési javaslatáról, a rendeletalkotásról, a 
technikai módosításról, megmaradva a jelenleg is hatályos 2.000 Ft-nál. 
 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 6 tartózkodás 
mellett megalkotja a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 27/2022. (X.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Reiner Roland  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Deutsch László  Távol  
Kállay Gáborné  Távol  
 
Reiner Roland: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
6./ Javaslat a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására (két fordulóban) 
227/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
Szünet után Csóti Zsombor és Takács Máriusz képviselők nem jöttek vissza az ülésterembe. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, több, 
mint fél órás vita zajlott róla, ami nagyon tanulságos és hasznos volt. Kérem az előterjesztőt, hogy az elhangzott 
javaslatokat építse be az előterjesztésébe. Támogattuk, a felmerülő kérdéseket pedig van idő helyre tenni a 
második fordulóig. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, de a lényegi része nem 
is ránk vonatkozik. A mi aspektusunkból egy költségkalkulációt tartottunk fontosnak, ezt igényeltük. 
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dr. Mátyás Ferenc: Valóban tartalmas viták zajlottak a bizottsági üléseken. Éppen ezért kérem, hogy ne 
novemberben, hanem decemberben legyen a második forduló. Továbbá – apparátusom hiányában – kérem, hogy 
a Hivatal készítse el a költségkalkulációt, kérem, hogy készítsék el a második fordulóban megtárgyalandó 
előterjesztést különös tekintettel a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javaslataira és a 
társadalmi egyeztetés lebonyolítása végett kérem, hogy folytasson előzetes igényfelmérést, hogy akár az esővíz-
gyűjtőt, akár a komposztálót milyen arányban vennék igénybe a kerületben élők. Ez nagyban megkönnyítené a 
költségkalkuláció elkészítését és a következő költségvetési évre történő tervezést. Van egy Közkéz IX., van a 
ferencvaros.hu honlap, van egy Facebook oldal és a kerületi újság is, amelyek remek terepei a becsatornázásnak. 
Kérem, hogy ezeket alkalmazva járjon el a hivatal és decemberre jöjjön vissza az előterjesztés ezzel a három 
dologgal együtt. 
 

Zombory Miklós: A napirend előtti hozzászólásnál már nem fértem volna bele az időkeretbe, de ehhez a témához 
nagyon kapcsolódik a mondanivalóm, átvitt értelemben az előterjesztéshez tartozik. A Boráros téren a Közraktár 
utca és Lónyay utca közötti szakaszon ha megyünk fel akár a  hídra, akár a buszokhoz, bizonyos gyalogos részen 
valaki – vagy a Főváros, vagy a Főkert Zrt. - kirakott egy komposztáló egységet. Olyan büdös, hogy 50 méterre 
megközelíthetetlen. Felhívnám a figyelmet arra, hogy patkányok, fertőzésveszély jelentkezhet, és nem is tudjuk, 
mi van benne. Nem a komposztálóval van bajom, hanem azzal, hogy olyan helyen van, ahol sok a gyalogos, akár 
babakocsival, akár kisgyerekkel. Felül kellene vizsgáltatni, hogy ki tette ide, mert nem jó helyen van. A közösségi 
tér azon részén helyezték el, ahol teljes mértékben egészségtelen. 
 
Reiner Roland: A Főváros tette ki a komposztládákat. Azt tudom mondani, hogy a következő havi Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi bizottsági ülésre kérek egy tájékoztatót a tapasztalatokról. Addigra már másfél 
hónapja lesznek kint ezek az edények, lesznek információk a fogadtatásról. Hátha ez segíteni fogja a továbbiakat. 
Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 227/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, a 
rendelettervezet kifüggesztéséről. 
 

362/2022. (X.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 227/2022. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a lakossági esővíz-hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló …/2022. 
(…) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a rendelet kifüggesztéséért 

 (11 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 

Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Takács Máriusz  Távol  
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7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. 
kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”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 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításának megindításáról 

226/2022., 226/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

Reiner Roland: Az eredeti előterjesztéshez érkezett egy kiegészítés 226/2/2022. számon. Ez tartalmaz egy plusz 
határozati javaslatot és egy ahhoz tartozó főépítészi feljegyzést. Alapvetően ugyanarról a kérdésről van szó, amiről 
1 hónappal ezelőtt döntöttünk. Ez egy konkrét teleknél a terepszint alatti beépítés vonalának berajzolásáról szól. A 
múltkori módosítás nem érte el azt a célt, ami szükséges lett volna, de ez a látszólag bonyolult előterjesztés 
orvosolná a problémát. Tartalmi változás nincs benne az előző hónaphoz képest. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan támogatta. 
Mi építészeti oldalról közelítettük meg és szakmai részről nem volt benne változás. Jogi változás volt, de azt 
Alpolgármester Úr ismertette. 
 
Takács Krisztián: Ehhez tartozik egy szerződés is, viszont nem szerepel benne összeg. Miért? A határozati 
javaslat szerint arra hatalmazzuk fel a Polgármester Asszonyt, hogy érdemi, tartalmi változtatás nélkül írja alá a 
szerződést, de az én olvasatomban egy összeg az érdemi részek közé sorolható. Megint belefutnánk ugyanabba, 
ami miatt rendkívüli ülést kellett összehívni 2 héttel ezelőtt, mert csak félig tudunk végrehajtani egy határozatot. 
Miért maradt ez ki belőle? A telepítési tanulmányterv nem szól arról, hogy az egyik telek három részre lesz bontva. 
Nekem a főépítészi feljegyzés felfogásával is komoly problémáim voltak, bár nem vagyok sem építész, sem 
városfejlesztő mérnök. Ehhez jött egy módosítás, ami több pontot átírt, belekerült olyasmi, ami korábban nem volt 
benne és tegnap került feltöltésre. Miért tér el ennyire a teljesítési tanulmányterv a főépítészi feljegyzéstől? A három 
telekre történő szétbontás miért nem szerepelt az első verzióban? 
 
Takács Máriusz képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Ez egy olyan szerződés, ahol nem mi vagyunk a költségviselők. Az összeg egy beszerzési eljárás 
keretén belül lesz meghatározva, de miután ez nem nekünk fog költséget jelenteni, mert egy az egyben átvállalja 
a beruházó, nem volt szükséges, hogy mostanra meglegyen a nyertes cég és az, hogy milyen összeggel szerződik. 
Technikailag azokhoz a szerződésekhez hasonlít, amiket korábban a NIF Zrt-vel kötöttünk. Olyan háromoldalú 
szerződés, ahol mi vagyunk a kezdeményező, mert az csak az Önkormányzat tud lenni, de a költségviselő egy 
harmadik fél. Ezért hiányzik az összeg és ilyen értelemben nincs is relevanciája.  
 
Csóti Zsombor képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Jancsó Andrea: Én sem vagyok szakmabeli, hogy mindent tudjak értelmezni a KÉSZ-ekkel és módosításaikkal 
kapcsolatban. Azt viszont szükségesnek tartanám, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság elkezdjen gondolkodni arról, vagy meghatározza, hogy egy KÉSZ módosításkor a Képviselő-testület mit 
szeretne látni. Számomra ez nem rajzolódott ki. Tárgyalni fogjuk a Vágóhíd u. 10. sz. alatti épület elbontását, ott 
szeretnénk intézményi funkciót látni, ha egyszer megépítik. Mi történik például a Haller park területe és környékével 
a felújítással, zöldítéssel? Vannak-e ilyen víziók? Ha nincsenek, akkor a Bizottság egy napirend keretében tud-e 
erről határozni? Így konkrét elvárásokkal mennénk oda, hogy hogyan módosítsuk a KÉSZ-t számunkra előnyösen. 
 
 dr. Mátyás Ferenc: A bizottsági ülésen is megkérdeztem, de nem kaptam választ, ezért ismét próbálkozom. A 
határozati javaslat szerint visszavonjuk a 328/2022. (IX.8.) sz. határozatot. Ennek bevezető részében az volt, hogy 
nem szükséges a KÉSZ módosítása, mert ha pontosítás, vagy egyéb ilyen dolog van, akkor ahhoz elegendő a 
Képviselő-testület határozata. Ez megvolt az előző alkalommal, a pontosítást pedig át lehet vezetni. Ha ez igaz, 
akkor azt a határozatot a Kormányhivatalnak az eljárása során figyelembe kellett volna vennie. Mivel ez most 
visszajött, úgy néz ki, hogy a Kormányhivatal azt az eljárást nem fogadta el és nem tekinti megalapozottnak azt a 
határozatot. Ebben az esetben a Kormányhivatal az, aki nincs tisztában a joggal és egy fölösleges kört állít elénk, 

http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
http://net.jogtar.hu/rendelet?council=ix-kerulet&dbnum=555&docid=A1700034.09R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dix-kerulet%26keyword%3D34/2017
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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mi pedig nem akarunk vitatkozni, ezért megcsináljuk a módosítást, vagy igazuk van és valóban szükséges a 
módosítás. Ha utóbbi – és az előterjesztés is ezt sugallja, mert visszavonjuk a múltkori határozatunkat -, akkor 
viszont hibás a rendeletünk, mert be is volt idézve az a része, ami alapján a pontosítás rendben van. Ha rossz, 
akkor nem kellene a napirenden szerepelnie a rendelet módosításának is? Ezek szerint ez a rendeletünknek egy 
hibás rendelkezése, amit javítani kellene. Ez itt van, az nincs itt és ebben a káoszban nem értem, hogy mi a valóság. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Képviselő Úrral közösen fejtettük fel, hogy rendeletet nem lehet határozattal módosítani. 
Félreértelmezhető rendelkezése a KÉSZ-ünknek és alaposabb felülvizsgálatot is megérne, mivel pedig 
félreértelmezhető, félre is értelmeztük. A jóhiszemű jogértelmezés kapcsán az a határozat nem így született volna 
meg, hanem ebben a formában került volna a Képviselő-testület elé. Nem a KÉSZ-szel volt probléma, hanem az 
előkészítéssel. 
 
Árva Péter: Örülök, hogy Jancsó képviselő asszony munkával látja el a Bizottságunkat, szeretünk dolgozni. 
Jelenleg is folyamatban van a rehabilitációs terület felülvizsgálata. Úgy gondolom, hogy a Bizottság megtette a 
szükséges inputokat, hogy ez a folyamat megkezdődhessen. Az összes ilyen javaslatot örömmel fogadjuk és 
megtárgyaljuk. Ennek az lenne a menete, hogy ha konkrét területre tesz javaslatot a Képviselő Asszony, akkor 
kérjünk róla tájékoztatót, amit a megbízott Főépítész Úr elkészít, áttekintjük, ebben a körben be lehetne csatolni az 
összes javaslatot, észrevételt, ezek után pedig tovább tudna dolgozni a Hivatal egy esetleges KÉSZ módosítással. 
Szakmai szempontból nem beszélnék többet, mert építészszakmai oldalról ez a helyzet teljesen egyértelmű, a jogi 
kérdésekről lehet beszélgetni. 
 
Kövesi György: A múltkori határozati javaslat helyett ez az előterjesztés egyben a rendelet módosítását is jelenti. 
Gyakorlatilag egy vonalról szól az anyag, de sajnálatos módon ennek ez az útja, mert az előző határozat – jóllehet 
tartalmában és logikailag megfelelő volt – jogi intézkedések megtételére nem volt alkalmas. A főépítészi 
feljegyzésben szereplő telepítési tanulmányterv, a 9. pont, azért nem tartalmazza a telekmegosztást, mert 
gyakorlatilag erről nem volt tudomásunk. A telekmegosztást az Állami Főépítészi Iroda hagyja jóvá és intézi. Nem 
nagyon régen történt egyébként és érdemben nem is befolyásolja sem a rendeletet, sem a munkát. A készülő 
tervben nyilvánvalóan fel lesz tüntetve. Kondícióiban ugyanazt tudja a terület és ugyanazok a jogi előírások 
vonatkoznak rá, mint korábban. A szerződés költségeire visszatérve: elég rohammunkában készült, nagyságrendi 
becslést tudok adni. Ahogyan az már elhangzott, a beruházó vállalta a kifizetését, 1-2 millió Ft-ról van szó. 
 
Takács Krisztián: Gyorsan átfutottam a szerződést és volt egy olyan pont, amit a beruházó kérésére kivett az 
előterjesztő. Jól értem, hogy ez egy kétoldalú szerződés, mi és a beruházó szerepelünk benne? Ő átutalja nekünk 
ezt az 1-2 millió Ft-ot és mi egy beszerzési eljárás keretében fogjuk lefolytatni a KÉSZ módosítás tervezését? 
Mintha háromoldalú szerződést említett volna Alpolgármester Úr. 
 
Reiner Roland: Ami eddig elénk került, az háromoldalú szerződés volt, de ugyanez a konstrukció. Itt nem szerepel 
mindhárom fél, de mi kapjuk a pénzt. Az egyiknél mi fizettük ki a számlát és megkaptuk az ellenösszeget, a 
másiknál pénzmozgással nem rendelkeztünk. Abban nincs különbség, hogy sem akkor, sem most nem kerül 
nekünk semmibe. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 226/2/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
363/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
1./ a 226/2/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező főépítészi feljegyzésben foglaltakat jóváhagyja. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a 328/2022. (IX.8.) sz. határozatát visszavonja. 

Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a 226/2/2022. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező telepítési tanulmánytervet elfogadja. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ a 226/2/2022. sz. előterjesztés 6. sz. mellékletét képező – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata és a Mester 76 Ingatlanfejlesztő alap és kezelője a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. közötti 

– településrendezési szerződést tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy abban szükség 

esetén a szerződés érdemi tartalmát nem érintő változtatásokat megtegye és a végleges szerződést aláírja. 

Határidő: döntést követ 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
5./ a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. kerület 

„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (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 Szabályzatáról szóló 
34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításának tartalmát megismerte és elfogadja, a 
településrendezési eszköz rövid eljárásban történő módosítását megindítja. 

Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
6./ felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (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 Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításának érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: döntést követ 15 nap 
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  
Zombory Miklós  Igen  
 
 
8./ Alapító okiratok módosítása 

218/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Alapvetően technikai módosításról van szó. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
218/2022. sz. előterjesztés 1. normatív határozati javaslatáról. 
 
364/2022. (X.13.) sz. 

Normatív határozat 
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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/801940/2022/4 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2022. szeptember 19. napján kiadott, E/801940/2022/2. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 364/2022. (X.13.) 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. 

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. 
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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. fszt. 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. 

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 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága 

1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. 

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

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  1092 Budapest, Knézich utca 17. 

56 Borostyán Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich utca 17. 

57 Tavirózsa Gondozási Központ  1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

58 Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

59 Szivárvány Gondozási Központ 1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

60 Platán Idősek Klubja 1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

61 Szerető Kezek Idősek Klubja  1098 Budapest, Friss utca 5. 

62 Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss utca 5. 

63 Árvácska Idősek Klubja  1097 Budapest, Osztag utca 17. 

64 Díjhátralék-kezelési Csoport  1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

65 Áldozatsegítő Csoport és Tanácsadó Központ 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 
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66 Lélek Pont  1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

67 Utcai Szociális Munkás Csoport 1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

68 Hajléktalanok Nappali Melegedője 1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

69 Étkeztetési Csoport 1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. 

 
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, 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. fszt. I/TB3. 

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

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

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

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

 
d.) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában 

ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti 
ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az 
ingatlanhasznosításon túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat: 

 

 ingatlan megnevezése ingatlan címe 

1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 

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

8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági 
Tábora 

8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 

4 Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

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

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

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

8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II.  

9 Művészeti Inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt.  
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 
 
 

Baranyi Krisztina  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, 1 nem) 
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Sajó Ákos  Nem 
 
Reiner Roland: Sajó Ákos jelezte, hogy igennel szeretett volna szavazni. Kérem, szavazzunk a 218/2022. sz. 
előterjesztés 2. normatív határozati javaslatáról. 
 
365/2022. (X.13.) sz. 

Normatív határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Okirat száma: M/509471/2022/2. 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. július 13. napján kiadott, E/509471/2022/1 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 365/2022. (X.13.) 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 Család-és Gyermekjóléti Központ  1091 Budapest, Üllői út 69. 
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2 Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 1095 Budapest, Gát utca 25. 

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

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

5 Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye  1094 Budapest, Berzenczey utca 26. 

6 Nefelejcs Gondozási Központ 1092 Budapest, Knézich utca 17. 

7 Borostyán Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich utca 17. 

8 Tavirózsa Gondozási Központ 1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

9 Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester utca 33-35. 

10 Szivárvány Gondozási Központ 1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

11 Platán Idősek Klubja 1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

12 Szerető Kezek Idősek Klubja 1098 Budapest, Friss utca 5. 

13 Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss utca 5. 

14 Árvácska Idősek Klubja  1097 Budapest, Osztag utca 17. 

15 Díjhátralék-kezelési Csoport 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

16 Áldozatsegítő Csoport és Tanácsadó Központ 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. 

17 Lélek Pont  1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

18 Utcai Szociális Munkás Csoport 1094 Budapest, Tűzoltó utca 23. 

19 Hajléktalanok Nappali Melegedője 1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

20 Étkeztetési Csoport 1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 
 
 

Baranyi Krisztina  
polgármester 

Határidő: 8 nap 
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  
Zombory Miklós  Igen  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 218/2022. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
366/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
218/2022. számú 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 

(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  
 
 
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára 

212/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy újra kijelöljük a helyiségeket. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nekünk 
összeget és időtartamot is meg kellett határoznunk. Az időtartam mind a négy esetben 2025. december 31. lenne, 
azaz effektíve 3 év. Az összeget az első két esetben a közös költség összegére emeltük, ami mindkét esetben pár 
száz forinttal több volt, mint az előterjesztésben javasolt 15%. Ennek alapján az első határozati javaslatban 16.140 
Ft+ÁFA/hó a bérleti díj, a másodikban 36.748 Ft+ÁFA/hó, a harmadikban 57.408 Ft+ÁFA/hó, a negyedikben pedig 
57.500 Ft+ÁFA/hó. Megnéztük a jelenleg a helyiségekben lévő szervezetek tevékenységét is és felhívnám a 
figyelmet az Írott Szó Alapítványra, illetve kérem a városvezetést, hogy nézzen utána, mert 2020 óta semmilyen 
változtatás nincs a honlapjukon. Le kellene ellenőrizni, hogy működnek-e még. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatja. 
 
Döme Zsuzsanna: Köszönöm a kérdést Takács elnök úrnak, igazából a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság ülésén számítottam erre a kérdésre. Ott nem merült fel ugyanez, ezt betudtam a 
munkámmal kapcsolatos bizalomnak. Ezúton is köszönöm, ha ez tényleg annak szólt, mert biztosan alaposan 
végigolvasták az előterjesztést a Képviselők. Nekem is feltűnt ez a szervezet, emellett az Együtt a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány, valamint az Itt és Most Társulat kedvezményes helyiségeiről van szó az 
előterjesztésben. Utóbbi két szervezetnél az együttműködés megvalósulása nyomon követhető volt 2022-ben, az 
Írott Szó Alapítványnál viszont nem láttam nyomát annak, amit az együttműködésben vállalt. 2021-ben – ha 
csúszással is a pandémia miatt – meg tudtak valósulni a programok, például a versmaraton és a költők futása. Meg 
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is látogattam a döntés előtt a szervezetet és egyeztettem velük. Őket működési támogatási pályázaton is támogatta 
a kerület, mielőtt felmerülne, hogy probléma van velük. Egyeztettünk arról, hogy még ebben az évben mit tudnak 
megvalósítani. Erre a hétre ígértek egy rövid tájékoztatást, de még nem kaptam meg. Az írásos beszámolójuk 
nyilván a jövő évre vonatkozik, ugyanakkor természetesen működik az alapítvány, meggyőződtünk róla, hogy 
kiadják a folyóirataikat, könyveket, a velünk való együttműködés az, ami még nekem is kérdéses. Úgy néz ki, hogy 
igyekeznek ebben az évben elvégezni a hátralévő feladataikat, ezért szeretném, ha mindhárom szervezet kérelmét 
támogatná a Képviselő-testület. A személyes találkozón azt mondták, hogy a járvány utáni belassulás az oka 
annak, hogy a vállalásaik csúsztak 2022-ben, ugyanakkor biztosítottak róla, hogy minden meg lesz valósítva. 
 
Kállay Gáborné: Az Elnök Úr által elmondottak azt jelentenék, hogy az Együtt a Daganatos Gyermekekért 
Alapítványnál is 15%-kal emelnénk a bérleti díjat.  
 
Takács Máriusz: A helyiségeket kijelöljük kulturális célra, mert lejártak a szerződéseik. Én úgy értelmezem, hogy 
most kijelölésről döntünk, majd kiírjuk a pályázatot, ahol ezek a szervezetek nyilván jelentkezni fognak. Fogalmi 
elcsúszás volt, tehát most nem kell támogatnunk a szervezeteket. További folytatásra kijelöljük ezeket az 
ingatlanokat, majd pedig ezek a szervezetek a pályázaton fognak indulni. Érdemes majd ott megnézni, hogy 
hogyan is állunk velük. 
 
Takács Krisztián: Azért határoztuk meg ezeket az összegeket, mert az előterjesztésben szamárvezetőként 
szerepel a 15%-os mérték. Ahol az emelkedett összeg alacsonyabb lett volna, mint a közös költség, ott a közös 
költség összegére emeltük a bérleti díjat. Az Önkormányzatnak a közös költséget be kell fizetnie, tehát effektíve 
az első két esetben a szervezetek egy forintot sem fizetnek nekünk.  
 
Torzsa Sándor: Ha jól tudom, a Kormány a civil szervezeteknek is a tízszeresére emelte az áramszámlát és a 
gázszámlát.  
 
Kállay Gáborné: Az, hogy így írjuk ki a pályázatot, azt jelenti, hogy ilyen áron fogjuk bérbe adni. Javaslom, hogy 
az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak – akik kiemelten a Tűzoltó utcai Gyermekklinika segítését 
tűzték ki célul – ne emeljünk bérleti díjat. 
 
Baranyi Krisztina: Takács Máriusz képviselő úrnak mondom, hogy ez a szervezet korábban is bérelte a helyiséget, 
korábban is kapcsolatban álltunk vele. Nem véletlenül vannak szakaszosan bármilyen szervezetnek bérbe adva a 
helyiségek, az új kérelmeknél érdemes megvizsgálni, hogy az együttműködés mennyire volt gördülékeny vagy 
maradéktalan. Ennyiben nem független az ő ezévi nem működésük, vagy nem együttműködésük attól, hogy most 
újra kijelöljük-e a számukra ezt a helyiséget. Pályáztatunk, csak arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy kicsit 
döcögősebb lett az együttműködés, a személyes egyeztetés során viszont gyakorlatilag garanciát vállaltak arra, 
hogy az ezévi vállalások is teljesülni fognak. 
 
Kállay Gáborné: A III. határozati javaslatban maradjon az az összeg, ami eddig is volt, 49.920 Ft/hó+ÁFA. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk a módosító javaslatról a 212/2022. 
sz. előterjesztés III. határozatai javaslata tekintetében. 
 
367/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. 
Haller u. 26. földszint IV. szám alatti helyiséget szociális tevékenység végzése céljára 2025. december 31-ig tartó, 
határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 488.107 Ft/hó + ÁFA összegben, az 
együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 49.920 Ft/hó + ÁFA összegben kerül 
megállapításra, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap   
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(14 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
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Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Tartózkodott 
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Reiner Roland  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2022. sz. előterjesztés I. határozati 
javaslatáról. 
 
 
 
368/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. 
Ferenc körút 14. földszint I/TB3. szám alatti helyiséget kulturális tevékenység végzése céljára 2025. december 31-
ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 151.751 Ft/hó + ÁFA összegben, 
az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 16.140 Ft/hó + ÁFA összegben kerül 
megállapításra, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap   
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  
Zombory Miklós  Igen  
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Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2022. sz. előterjesztés II. határozati 
javaslatáról. 
 
369/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. 
Ferenc körút 14. I. emelet I/TB2. szám alatti helyiséget kulturális tevékenység végzése céljára 2025. december 31-
ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 236.087 Ft/hó + ÁFA összegben, 
az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 36.748 Ft/hó + ÁFA összegben kerül 
megállapításra, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap   
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  
Zombory Miklós  Igen  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 212/2022. sz. előterjesztés IV. határozati 
javaslatáról. 
 
370/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. 
Ráday u. 18. földszint IV. szám alatti helyiséget kulturális tevékenység végzése céljára 2025. december 31-ig tartó, 
határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díja 416.666 Ft/hó + ÁFA összegben, az 
együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj 57.500 Ft/hó + ÁFA összegben kerül 
megállapításra, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik. 
Határidő: 30 nap   
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  
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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  

 

 
10./ A Global Perfect Invest Kft. kérelmének elbírálása 

215/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem támogatta ezt az előterjesztést. 
 
Gyurákovics Andrea: Vártam volna, hogy kialakuljon valamilyen vita a bizottsági ülésen. Hasonló kérelmek 
kerültek már elénk és ott támogatást kaptak. Nem értem, hogy ebben az esetben miért nem. Ha elolvassuk a 
mellékelt kérelmet, láthatjuk, hogy milyen beruházásokat végeztek el az Önkormányzat helyett és ezen minimum 
el kellene gondolkodni. 
 
Takács Krisztián: Az előterjesztés sok dologra kitér, az ilyen természetű ügyek elsősorban a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartoznak. Ez a cég már kapott 3 hónap szüneteltetést, pont a mellékletben 
szereplő indokok miatt. Elég problémás volt a helyiség felújítása, ezért ítéltük úgy, hogy megadjuk nekik ezt az 
időtartamot. Hozzátartozik a történethez, hogy jelenleg ez a helyiség kiadó. Tegnap elsétáltam oda és egy papíron 
ki van téve az üzemeltető cég tulajdonosának telefonszáma a kiadó felirattal. A helyiségre nem fizet semennyi 
bérleti díjat az üzemeltető cég és szüneteltetésről szól a kérelem. Ha mérséklés lett volna, akkor a Bizottságnak 
lett volna valamennyi mozgástere, de ez nem áll fenn. Tehát egyrészt kaptak már 3 hónap szüneteltetési 
kedvezményt, másrészt pedig már működőképes a helyiség és el tudják kezdeni az üzleti tevékenységüket.  
 
Gyurákovics Andrea: Le van írva, hogy be kellett zárniuk, mert nem tudták tovább finanszírozni a működést. 
Szintén szerepel az előterjesztésben, hogy olyan állapotban volt a helyiség, amivel ők sem számoltak előzetesen. 
Ha nem adunk helyt ennek a kérelemnek, akkor az általa – az Önkormányzat helyett – végzett beruházásokat ki 
fogjuk fizetni neki? Mi fog történni? Ha jól tudom, ez vagyonnövekedéssel jár és helyettünk csináltak felújítást, amit 
nem tud továbbvinni, ha elmegy innen. Ki fogja kifizetni ezt neki? 
 
Reiner Roland: Tudomásom szerint a helyiség kiadása előtt a bérlők meg szokták tekinteni, hogy mit vennének 
bérbe. Nem képek alapján döntik el, hogy kell-e nekik az ingatlan. Ha hosszú távon bérel, akkor az juttatja őt 
valamilyen kedvezményhez, talán fix áron bérelheti valamilyen időszakra. A rendszer arra épül, hogy ha valaki ilyen 
mértékű befektetést tesz, akkor az egyfajta hosszú távú elköteleződést jelent, amit a rendeletünk szabályoz is. 
 
Janitz Gergő: A pályázati kiírás egyértelműen tartalmazta, hogy a meghirdetett helyiségek a jelenlegi műszaki 
állapotukban kerülnek bérbeadásra, illetve a pályázati időszak alatt a pályázóknak lehetőségük volt megtekinteni. 
Ezekkel a feltételekkel minden pályázó és minden későbbi bérlő tisztában volt. A felújítás és annak elszámolása: 
a helyiségen végzett értéknövelő beruházások elszámolására kizárólag akkor van lehetőség, ha megszűnik a 
bérleti jogviszony. Amíg ő a birtokában tartja a helyiséget, addig az a saját tevékenyégéhez szükséges felújítás 
volt, az ő saját vállalkozásának a haszna lesz, hogy az általa kialakított helyiséget használja. Ha a zöld csempét 
leverik és pirosat tesznek a helyére, az nem értéknövelő beruházás. Ez a saját ízlésnek megfelelő kialakítás. 
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Gyurákovics Andrea: Nem akarok vitatkozni Irodavezető Úrral, de szerintem az, hogy a 3 db elszívó berendezés 
közül egyiknek sem működött a motorja, szerintem nem látványberuházás és nem a komfortérzetét növelte. Az is 
le van írva, hogy „a teljes épületgépészeti felújítás elengedhetetlen volt, ezt előre nem láthattuk, ez menet közben 
derült ki. Ráadásul a gáz-, és villanyszolgáltatás ki volt kötve. Miután a szerződést megkötötték és a kulcsokat 
megkaptuk, így ellenőrizni sem tudtuk jó darabig, amíg a szolgáltatók vissza nem kötötték a közműveket.” Értem, 
hogy megtekintett állapotban vállalták a bérletet, de ránézésre nem lehet megállapítani egy gázcsőről, hogy jó vagy 
nem jó, mi pedig a megtekintett állapotra hivatkozunk. Nem hiszem, hogy a pályázati kiírásban szerepelt, hogy az 
elszívó berendezések nem működnek, vagy hogy ki van kötve a gáz-, és villanyszolgáltatás. Kérem 
Képviselőtársaimat, hogy ezeket vegyük figyelembe. Éppen most emeltünk közterület-foglalási díjakat, mármint 
Önök. Valahogy meg kellene tartani azokat a bérlőket a Ráday utcában, akik itt maradtak. Tegnap a 
Városgazdálkodási Bizottság ülésén 7 db előterjesztés volt, amiben terasz méretet módosítottak kisebbre, vagy 
egyáltalán nem kérték már ennek lehetőségét. Ezek azért elgondolkodtatóak. Szerintem ebben a helyzetben nem 
ez lenne a jó csapásirány. 
 
Takács Krisztián: Képviselő Asszony olyan témát érintett, amiben jórészt egyetértünk. Amikor bizottsági üléseken, 
beszélgetéseken erről van szó, akkor általában mindig amellett kardoskodok, hogy amennyire az Önkormányzat 
erejéből telik, annyira támogassuk az üzlethelyiségeket. Nem csak azért, mert bevételt termelnek és így az 
Önkormányzat is bérleti díjban, közterület-használati díjban részesül, hanem azért is, mert a kerület összképét is 
nagyban befolyásolja, hogy van-e élet például a Ráday utcában, vannak-e teraszok, le lehet-e ülni, stb. A másik 
aspektus, hogy megtekintették a helyiséget, bár igaz, hogy vannak olyan dolgok, amiket szemmel nem lehet 
megállapítani és azt sem lehetett tudni, hogy a közművek ki vannak kötve. Viszont ezeket az indokokra tekintettel 
kapott 3 hónap szüneteltetést és semennyi bérleti díjat nem kellett fizetniük. Ez azért nem mindennapi döntés a 
Bizottság életében.  
 
Janitz Gergő: A saját tevékenységhez kötődő felújításra visszatérve: az elszívó a melegkonyhás vendéglátó 
tevékenységhez szükséges, ha könyvesbolt vagy virágüzlet lett volna, ahhoz nem kellett volna elszívó berendezés. 
Ez megint az a kategória, ami a saját tevékenységéhez szükséges. A kérelem 6 hónap szüneteltetésre vonatkozik, 
nincs mérlegelési lehetőség, hogy a Képviselő-testület méltányolja a kérelmet és úgy döntsön, hogy 4 hónapra ad 
50%-os mérséklést. A kérelemről van lehetőség dönteni, és ha megkapja adott esetben az elutasító határozatot, 
egy új kérelemmel fog jelentkezni, amiben már figyelembe lehet venni a felmerült körülményeket. 
 
Torzsa Sándor: Amikor vendéglátóhelyeknek adunk bérleti díj kedvezményt, el szoktam mondani a bizottsági 
ülésen, hogy amikor 2.000 db szociális bérlakásról beszélünk, akkor megnézzük, hogy hány bérleti díj elengedés 
iránti kérelem van, és ez konvergál a nullához. A vendéglátóipar ezzel szemben folyamatosan nagyon nagy bajban 
van. Biztosan a szociális bérlakásokban sokkal jobb módúak élnek, mint a Ráday utcai vendéglátóipari helyiségek 
üzemeltetői. Fontos lenne tisztázni, hogy ezeket a közmű problémákat jelezte-e a bérlő az Iroda felé, kérte-e ezek 
javítását a tulajdonostól, vagy megcsinálta szó nélkül. 
 
Janitz Gergő: Visszakanyarodnék oda, hogy megtekintett műszaki állapotban kerülnek bérbeadásra a helyiségek. 
Itt nem a falban futó, nem látható vezetékek hibája, illetve nem megfelelősége okozta a problémát, hanem szemmel 
látható módon le volt plombálva a gázóra, tehát nem volt gázszolgáltatás a helyiségben. Az elektromos biztosító 
tábla sem felelt meg vendéglátó tevékenység végzésére. Az előbbi példával élve, ha virágüzlet működik ott és 2 
db 60 wattos izzó ég a helyiségben, az elégséges, ahhoz viszont nem, hogy különböző elektromos mosogatógépek, 
főző-sütő eszközöket lásson el. Itt nyilván volt ilyen jellegű fejlesztés. Egyébként nem csak a kialakítás probléma, 
hanem mindannyian tudjuk, hogy most a közművekkel kapcsolatos bonyodalmak nagyon meghosszabbítják a 
hálózati engedélyek kiadását, több hónapig kell a szakemberre várni, mire kijön és rámondja a szolgáltató részéről 
az áment. Ez is gondot okozott neki, nem csak az általa választott tevékenységéhez a nem megfelelő infrastruktúra. 
 
Gyurákovics Andrea: Igen, 3 havi szüneteltetést kapott, de hallhattuk Irodavezető Úrtól, hogy ezek a munkálatok 
ettől több időt vesznek most igénybe, ennyi idő alatt nem lehet elvégezni őket. Majdhogynem lehetetlen. 
 
Takács Krisztián: A kérelem alaposan elő lett készítve, de láttuk, hogy az üzlethelyiség használatra kész 
állapotban van.  
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Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
371/2022. (X.13.) 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 Global Perfect 
Invest Kft-nek a Budapest IX., Ráday u. 9. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után fennálló 
bérleti díjfizetési kötelezettsége 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig történő szüneteltetéséhez 
hozzájárul.” 

(5 igen, 7 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Nem  
Baranyi Krisztina  Nem 
Hidasi Gyula  Nem  
Jancsó Andrea  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Takács Máriusz  Nem  
Torzsa Sándor  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Deutsch László  Tartózkodott  
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 

 

 
11./ Megállapodás, a Budapest IX. kerület belterület 38012 hrsz-ú (Vágóhíd u. 10.) ingatlan elbontásáról 

228/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést. A vita hosszú és elhúzódó volt, röviden összefoglalnám. Az épület jelenleg a bontandó épületek 
listáján szerepel, ennek ellenére újraéledt az a korábban már lezártnak tűnt vita, hogy érdemes-e megőrzésre. A 
bontást ellenzők annak városképi karakterét védve érveltek, a bontás mellett állók viszont azzal, hogy a helyén 
közösségi funkciójú épület építését támogatják, ami nem egyeztethető össze a jelenlegi szerkezeti kialakítással. 
Számomra a bontás melletti fő érv az, hogy a kérdéses háztömbben, a Vágóhíd utca 2-18. között gyakorlatilag már 
csak 2 db épület áll, ez, és a 2. sz. alatti. Meglévő utcaképről nem tudunk beszélni, mert nem foghíjról van szó, 
hanem a fogsorban kettő darab maradék fogról. Többséget kapott egy olyan módosító javaslat, hogy őrizzük meg 
a homlokzat újjáépítésének lehetőségét és ebbe a szerződésbe próbáljuk beletenni, vagy kérjük a kérelmezőt, 
hogy ennek lehetőségéről készítsen felmérést. Azt gondolom, hogy ezt rábízhatjuk Alpolgármester Úrra, aki 
előkészítette az előterjesztést is. Ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, megértjük. 
 
Torzsa Sándor: Előttem van egy dokumentum, amit a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának 
Településépítészeti Tanszéke készített el 2014-ben. Ez szakmai fórumokon és a sajtóban is nagy visszhangot 
kapott, a Közvágóhíd és környezetének fejlesztési terve volt. Nagyon tartalmas anyag, bemutatja a terület 
történetét térképekkel együtt. Teljes joggal vagyunk szomorúak, mert a vágóhídon sokszor nem feltétlenül van 
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köszönőviszonyban a tervekkel az, ami megvalósult. Amikor ezt készítették a fiatal, tehetséges építőmérnökök, a 
Vágóhíd u. 10. sz. alatti telekre – nem fogják kitalálni – egy bölcsődét álmodtak meg. Pont úgy, ahogyan mi is 
érzékeljük, hogy oda muszáj közszolgáltatási funkciót elhelyezni. Nekünk, Önkormányzatnak kutya kötelességünk 
tartani magunkat ahhoz az irányhoz, amit a szakma elképzelt ezen a területen. Sajnos a piac, a profit, a 
pénzéhesség más irányba vitte el a befektetői köröket, de nekünk másképp kell ehhez viszonyulnunk. Javaslom a 
városvezetésnek, hogy az elkövetkező településrendezési megállapodásokban kezdjünk el tárgyalni a 
befektetőkkel, hogy ennél az épületnél közfunkció – óvoda, bölcsőde, egészségügyi rendelő - kialakítását várjuk. 
Ehhez fel kell építeni egy épületet, közszolgáltatásokat kell oda telepíteni. Ne felejtsük el, hogy amiről ma döntünk, 
az ennek a településrésznek 100 évre fogja meghatározni a jövőjét. Nekünk ez itt egy másodperces gombnyomás, 
de a hatása 100 évre szól és ezt ne felejtsük el! 
 
Gyurákovics Andrea: Arról döntünk, hogy hozzájárulunk-e az ingatlan elbontásához. Az egyik bizottsági ülésen 
volt róla szó, hogy megjelent egy cikk az Indexen ezzel az épülettel kapcsolatban. Valaki elmondta, hogy nagyon 
érdekesnek találta, de én egy másik jelzőt használnék. Találtam egy érdekes mondatot benne, amire szeretnék 
választ kapni. „Bár elméletileg a futónövényekkel, fákkal és bokrokkal tagolt új lakótömbnek nem része a Vágóhíd 
u. 10. sz. alatti telek, most, szeptember 21-én valamelyik beruházó mégis bontási kérelemmel fordult az illetékes 
Kormányhivatalhoz, hogy ledózerolhassa a több éve szellemházként vegetáló bérházat.” Ezt nem értem. 
 
Takács Krisztián képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: A beruházó az előttünk lévő megoldási javaslatot már korábban jelezte. Neki van egy sürgőssége, 
mert építkezik és az Önkormányzattal, személy szerint velem egyeztetve adta be a bontási engedélyt. Ezt 
megtehette, nem kellett hozzá semmilyen plusz döntés. Addig nem tud bontani, amíg mi erről nem döntünk. Az idő 
miatt volt fontos, hogy beadja ezt a kérelmet. Elkészítette a bontási tervet, de értelemszerűen, amíg mi nem 
döntünk, addig nem csinál semmit. Ha úgy határozunk, hogy mégsem bontjuk el, akkor természetesen átadja a 
bontási tervet és a bontási engedélyt arra az esetre, ha a saját ütemünkben esetleg később el akarjuk végezni és 
még érvényesek ezek a dokumentumok. A befektető érdeke volt, hogy tudjon haladni a dolgokkal, de tényleges 
bontást ez nem jelent. A felhatalmazásunk nélkül ezt nem teheti meg. Egyébként a cikkben volt más pontatlanság 
is, hiszen a telket sem adta el az Önkormányzat. 
 
Árva Péter: Próbáltam az elején összefoglalni a vitát, hogy kevesebb szót pazaroljunk, de muszáj vagyok 
válaszolni. A 312/2012. kormányrendelet szabályozza az építésügyi hatósági eljárásokat, a bontási engedélyeket. 
Ha beadok egy építési vagy bontási engedélyt az Ön házára, megtehetem. Ez a magyar jogszabály. A cikkben 
nagyon sok pontatlanság és hülyeség volt, kérem, ne abból tájékozódjunk! Örülnék, ha Képviselő Asszony az ilyen 
kérdéseket a Bizottság ülésén tenné fel, mert azért tartunk bizottsági üléseket, hogy a szakmai vitákat ott folytassuk 
le. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 228/2022. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, ami a bontás és a megállapodás tervezetet, valamint a meghatalmazás jóváhagyásáról szól. 
 
372/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló a Budapest IX. kerület, belterület 38012 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 1097 Budapest, Vágóhíd utca 10. szám alatt található, „kivett lakóház, 
udvar” megnevezésű, 1079 m2 alapterületű ingatlan tekintetében hozzájárul az Ingatlanon található 
felépítmények - ide értve a felszín alatt található részeket is – térítésmentes elbontásához. 

2./ a 228/2022. sz. előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt Megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

3./ a 228/2022. sz. előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt Meghatalmazást jóváhagyja, és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
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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  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Takács Krisztián  Távol  
 
 
 
 
 
 
12./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 

219/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
373/2022. (X.13.) sz. 

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

támogatásban részesült, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2020. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány 150.000,-  

Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ elfogadja a KT.474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján szociális tevékenység támogatása pályázati 

támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 

 
Alapítvány 

2021. évi felhasznált 
támogatási összeg (Ft) 

1. Artemisszió Alapítvány 560.000,-  

2. Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 330.000,- 

Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



46 
 
 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 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  
Sajó Ákos  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen 
Mezey István  Igen 
Zombory Miklós  Igen 
Takács Krisztián  Távol  
 
13./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme 

210/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogatja és köszönjük. 
 
Takács Krisztián képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
374/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

rendelet 3143. számú „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil feladatok” költségvetési sor feletti 
rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a sor terhére 990.000,- Ft összegben támogatja a „FERKÓ” 
Kooperáció a Ferencvárosért Alapítványt a ferencvárosi intézményekben ellátást nyújtó szakemberek 
(gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok) munkáját segítő eszközök, valamint az adminisztrációt 
elősegítő eszközök beszerzésére. 

Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 

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

(18 igen, egyhangú) 
A szavazásban 18 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen 
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Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  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  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen 
Mezey István  Igen 
Zombory Miklós  Igen 
 
 
14./ Javaslat a Kormány segítségét igénybe vevő ferencvárosi lakosoknak nyújtandó támogatásra a 

tűzifaprogramban való részvételük elősegítése érdekében 
213/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Gyurákovics Andrea Ferencvárosi Fidesz Frakció frakcióvezetője 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megvitatta az előterjesztést és 
módosító javaslat is elhangzott, amivel együtt támogatta. A határozati javaslatban kérjük szerepeltetni, hogy az 
első 30 ferencvárosi jelentkező számára biztosítjuk ezt a házhozszállítási lehetőséget és azt, hogy az általános 
tartalék terhére a FESZOFE Kft. költségei kerüljenek megtérítésre. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is ezekkel a módosításokkal fogadta el egyhangúan 
az előterjesztést. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és javasolja az elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Gyurákovics Andrea: Segítséget kértem a Humánszolgáltatási és a Pénzügyi Irodától, hogy ezeket beépítsük. A 
végén felolvasom majd a pontokat, de Alpolgármester Úrnál is van belőle egy példány. Az 1. pont kiegészül azzal, 
hogy az igénylő nevére kiállított számla ellenében vállaljuk át a költségeket. Ez egy fontos feltétel, ami nekem sem 
jutott eszembe, de az Irodák nálunk sokkal szakavatottabbak. A határozati javaslat kiegészül egy 4. ponttal, ami 
úgy szól, hogy „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításnál az általános tartalék terhére új költségvetési 
sort hozzon létre szociális tűzifa program néven, amely 5 millió Ft összeget biztosít a program megvalósítására.”  
 
Takács Krisztián: Az előterjesztéseknek a határozati javaslatokon túl a másik része a szöveges, bemutató rész. 
Komoly vita alakult ki tegnap a Bizottságban erről a felvezetésről, de az egyhangú szavazásból látszik, hogy 
mindenki egyetértett a céllal. Viszont az a kezdő mondat, hogy „az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli 
szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában”, finoman fogalmazva is sokaknál kiütötte a biztosítékot, köztük 
nálam is. Ez a politikai állásfoglalás nagyon nem illik bele az előterjesztés eszmeiségébe. Nem akarok országos 
és globális politikai vitákba belemenni, de az úgynevezett elhibázott brüsszeli szankciók mindegyikét úgy 
megszavazta a FIDESZ, mint a katonatiszt. 
 
Döme Zsuzsanna: A határozati javaslat 2. pontjához szeretnék módosító javaslatot tenni. Itt sem alanyi jogon, 
hanem szociális rászorultság szerint biztosítsuk a tűzifa házhoz szállítását és felaprítását. Tehát az otthon fával 
fűtők közül azokat támogassa az Önkormányzat ilyen segítséggel, akik szociálisan rászorulók. 
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Torzsa Sándor: A mi frakciónk meg fogja szavazni ezt a javaslatot és igen gombot fog nyomni, de ez nem 
vonatkozik az előterjesztés első mondatára, sőt, attól elhatárolódunk. Az igen szavazatunk az elhatárolódás jele 
ebben az esetben. Alpolgármester Asszony módosító javaslatáról elfelejtettem mondani – ezért elnézést -, hogy a 
bizottsági ülésen nem kapott többséget. Leginkább az volt ennek az oka, hogy nagyon pici az a létszám, akiket ez 
érinthet, ezért nem nagyon van értelme szűkíteni a kört. Ha ezres nagyságrendű igénylés lenne, akkor 
nyilvánvalóan figyelembe kellene venni a szociális rászorultságot, de nem erről van szó és nem baj, ha 30 
ferencvárosi családnak szebbé tudjuk varázsolni az ünnepi hónapokat és tudunk nekik segíteni. 
 
Gyurákovics Andrea: Valóban így van, ez a javaslat nem ment át a bizottsági ülésen. A 30 főre vonatkozó 
módosítást befogadtam, ez is szerepel az új határozati javaslatban. Egy kérésem van, ha és amennyiben ennél 
több jelentkező lesz, akkor visszajön elénk ez az előterjesztés és újra megtárgyaljuk, hogy további családoknak 
tudjunk segítséget nyújtani. 
 
Döme Zsuzsanna: A tegnapi bizottsági vitában Jancsó Andrea próbálta feloldani a kialakult számháborút pontosan 
azzal, hogy ne számok hangozzanak el, hanem kerüljön be a szociális rászorultság szöveg, és akkor nem kell 
később visszahozni, újra megtárgyalni, mert még többen szeretnének benne részt venni. Ez feloldaná a kérdést. 
Tényleg nem értem, hogy egy szociális tűzifa programban miért pont a szocialista párt miért nem a rászorulóknak 
szeretne ajándékot biztosítani. Az Önkormányzatnak a rászorulóknak kell alapvető segítséget nyújtania. Továbbra 
is javaslom, hogy kerüljön be ez a kitétel, ezzel rendezve a kérdést. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Asszony, értem, hogy Ön sok mindent nem szokott érteni. De ha bevezetünk egy 
adminisztratív szűrőt, annak mindig vannak költségei. Vannak olyan esetek, amikor olyan pici az ebből fakadó 
nyereség, hogy teljesen fölösleges ezt megtenni. Ön konkrétan ezzel a javaslattal 3-4-5 családtól venné el ezt a 
lehetőséget. Ez csepp a tengerben, nem kell behozni még egy szűrőt, hogy a családok egyébként sem könnyű 
helyzetét tovább terheljük. Abban igaza van, hogy vannak esetek, amikor ilyen szempontot alkalmazni kell, de ha 
ilyen kicsi halmazról beszélünk, akkor nincs rá szükség. Visszadobom a labdát Frakcióvezető Asszonynak: ha 
visszahozza az előterjesztést esetleg egy beszámolóval együtt és kiderül, hogy szükség van még erre, akkor 
bátorítom, hogy írjon újra előterjesztést, amit nyilván meg fogunk tárgyalni. Igazából csak Önön múlik, hogy hogyan 
tudunk tovább menni, bár a kormányzat is benne van. Sajnálom, hogy az intézményeink nem vehetik igénybe, 
pedig van olyan intézményünk, amelyik fával fűt. 
 
Takács Krisztián: Ha most támogatjuk a javaslatot, akkor 2 hónap múlva sem fogjuk meggondolni magunkat. Ha 
a későbbiekben szükség lesz még erre forrást költeni, nem fogjuk azt mondani, hogy tovább nem támogatjuk a 
tűzifára szorulókat. A túlszabályozottságnak vannak mértékei, amik már károsak. Szilágyi képviselőtársam 
kérdezett rá a füstérzékelő, szén-monoxid érzékelő berendezésekre, mert szándékoztunk valami olyan megoldást 
hozni, hogy azok, akik korábban nem fával, szénnel, brikettel, stb. fűtöttek, de most kénytelenek lesznek ezt 
alkalmazni, nekik biztosítson az Önkormányzat ilyen eszközöket. Ez viszont természetbeni támogatás, amit le kell 
adózni, le kell adminisztrálni. Ez megint egy túlságosan bonyolított adminisztráció, ahol egy 5.000 Ft-os eszköz 
több órát elvesz az illető életéből, az Önkormányzatnak szintén. Sajnos ilyen eszközök esetében nincs értelme ezt 
meglépni, de szükséges lenne. Kérem a városvezetést, hogy mindenkinek a figyelmét hívják fel arra, hogy 
szerezzenek be ilyen eszközöket, ha még nem tették meg. Ha tényszerűen nézzük a helyzetet, akkor aki 
Ferencvárosban fával fűt, az nagy eséllyel rászoruló. 
 
Baranyi Krisztina: Felhívom a figyelmüket, hogy ugyanez a tűzifaosztási program, ugyanez a kör, ugyanezek az 
érintettek, ugyanígy a FESZOFE Kft. kiszállításával, tavaly vagy tavaly előtt létrejött. Előterjesztés sem kellett 
hozzá, döntés sem, szabad maradványból 5 millió Ft sem kellett hozzá. Ezek az emberek jelezték az igényüket, a 
cég pedig kiszállította a fát a polgármester engedélye alapján. Ezen az osztáson Sajó Ákos képviselő úr 
munkatársa – nem akarok obszcén szavakat idézni – minősítette az általunk biztosított tűzifaosztás alatt a 
városvezetést. Akkor is az hangzott el, hogy a pont, pont, pont polgármester és városvezetés, amikor adták a 
tűzifát. Most majd joggal mondhatja el a FIDESZ Frakció, hogy az ő javaslatukra adták ugyanazt a tűzifát, amit 
tavaly előterjesztés nélkül kaptak meg. Ez van a hátterében. Ami Alpolgármester Asszony módosító javaslatát illeti, 
egy nagyon egyszerű politikai döntés. Amivel egyébként épp a szocialista párt támadta a rezsicsökkentést, hogy 
miért fűtenek medencéket közpénzből? Amikor idekerültünk, a szociális rendeletünk, a lakásrendeletünk és az 
összes intézkedésünk azon alapult, hogy ne alanyi jogon járjanak a támogatások, hanem rászorultsági alapon 
szerettünk volna többet segíteni azoknak, akik valóban rászorulnak. Ez alapján végezzük a munkánkat. Most pedig 
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jön egy FIDESZ-es javaslat, amivel joggal döngetik a mellüket, hogy ők biztosították ugyanazt a tűzifát, amit mi már 
2 éve viszünk. Önök pedig mindenben befekszenek ennek. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Kérem, hogy térjünk vissza a napirend tárgyalásához. Az ilyen politikai 
kirohanásokat legyen szíves ne csak a mi esetünkben, hanem Baranyi Krisztina esetében is kontrollálni. Ez nem a 
napirend tárgyalásáról szólt, mi pedig azt szeretnénk elvégezni. 
 
Reiner Roland: Ez szerintem speciel a napirendhez kapcsolódott. 
 
Deutsch László: Vitazárónak szánom a mondandómat. 2022-ben sem a milliárdosok, sem a milliomosok nem 
fűtenek fával. Ennyit a szociális rászorultságról. Nagyon nem tetszik, hogy a Polgármester Asszony minden témába 
politikát visz, és hozzá méltóan mocskolódik.  
 
Sajó Ákos: Igaz, hogy az én korábbi munkatársam nyilatkozott nem éppen stílszerű mondatokat, de amikor ez 
történt, akkor már nem volt a munkatársam. Annak idején ezt meg is beszéltük Polgármester Asszonnyal. Eddig is 
FŐKÉTÜSZ engedéllyel lehetett fát igényelni, be kellett szereznie azoknak a lakásoknak, ahol fával akartak tüzelni. 
 
Torzsa Sándor: Meggyőzött Polgármester Asszony és lenne egy módosító javaslatom. Azon ferencvárosiak, akik 
medencét fával szeretnének fűteni, azok ne vehessék igénybe ezt a szolgáltatást. 
 
Jancsó Andrea: Valószínűleg egyedül leszek azzal, hogy továbbra is támogatom Alpolgármester Asszony 
javaslatát. Nem tudom garantálni a többséget hozzá és mindegy, hogy ki adja be, de támogatandó és jó a cél. Kár, 
hogy nem mi terjesztettük elő. 
 
Reiner Roland: Én is támogatom a szociális rászorultság kritériumát. A vitákból is kiderült, hogy valamennyire 
keveredik az 1. és a 2. pont. Szerintem azt senki nem vitatja, hogy a szociális alapon tűzifát kapók esetében vállalja 
át az Önkormányzat a költségeket. Nem is ezt módosítaná Alpolgármester Asszony, hanem a 2. pontot. A Kormány 
által meghirdetett tűzifa programban bárki igényelhet, mert csak lakcímkártyát kell leadni és használhatja a 
kandallójában vagy a kis házában is, tehát nincs különbség a kérelmezők között. Ennél a pontnál én teljesen 
igazságos dolognak tartom, hogy bevesszük a szociális szempontot és annak szállítjuk házhoz és aprítjuk fel a 
saját költségünkön, aki arra rászorul. Ha eleve úgy hangzott volna az országos program, hogy már az átvételnél 
vizsgálják a rászorultsági alapot, akkor erre nem lenne szükség. Megjegyzem, akkor lehet, hogy annyival több 
forrás lenne, hogy akár a házhozszállítást is bevállalhatta volna a Kormány, de ez ebből a szempontból már 
mindegy. Egy olyan tűzifaprogram kiszállításáról beszélünk, ami alanyi jogon jár. Én ezért tudom támogatni, hogy 
szociális rászorultsághoz kössük a szállítást és az aprítást. 
 
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Azért is született ez az előterjesztés, hogy aki az előző években nem vett részt a szociális 
tűzifa programban, most viszont olyan helyzetbe kerültek, hogy fával kell fűteniük, őket is tudjuk segíteni. Ennek 
ez a lényege. Többet belemagyarázni teljesen fölösleges. Nem kell mindenféle demagóg hozzászólásokat tenni, 
mert nincs értelme. Két dologról van szó, akarunk-e segíteni, vagy nem. 
 
Torzsa Sándor: Minket Jancsó szociális tanácsnok asszony meggyőzött és meg fogjuk szavazni a szociális alapon 
történő tűzifa kiszállítást. 
 
Zombory Miklós: Úgy érzem, hogy ez jórészt az Aszódi-telepre, családi házas övezetre lett kitalálva. Azonban 
felhívnám a figyelmet, hogy Belső-, és Középső-Ferencvárosban is a kémények jelentős része alkalmas arra, hogy 
FŐKÉTÜSZ engedéllyel, fa fűtéssel kombináljanak. Ha valaki csökkenteni szeretné a költségeit, elképzelhető, hogy 
később fog jelentkezni és találkozni fogunk olyanokkal, aki ma még nem kértek fát. Ahogyan emelkednek az árak, 
többen is úgy érezhetik, hogy kisegítésként bevállalják a Kormány által adott 10 m3 erdei fát. Tehát arra is kell 
számítani, hogy lesznek még jelentkezők. 
 
Gyurákovics Andrea: Továbbra sem értek egyet a 2. pontban a szociális alapon történő kitétellel. 
Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ennyire nem bízunk a saját, kerületi lakosinkban? Eleve feltételezzük, hogy át 
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fognak verni minket? Nekünk ez eszünkbe sem jutott. Mi azt gondoljuk, hogy azok fogják igénybe venni, akik 
rászorulnak. Külön nem szeretnénk ezt tovább korlátozni. Ezek szerint Önök nem bíznak a választópolgárainkban, 
akkor szavazzák meg a módosító javaslatot. Én nem fogom támogatni. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjáról, 
benne a befogadott 30 fő helyett a szociálisan rászoruló ferencvárosi lakos szöveggel. 
 
375/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FESZOFE Nonprofit Kft. 
tulajdonosi joggyakorlója úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. – saját eszközparkja és erőforrásai 
igénybevételével – részt vállal a Tűzifaprogram keretében a szociálisan rászoruló ferencvárosi lakosok által 
megvásárolt hatósági áras tűzifa házhoz szállításában és felaprításában, valamint segítséget nyújt a 
Tűzifaprogramban részt venni kívánó ferencvárosi lakosoknak a részvétel lebonyolításában.  
Határidő: 2022. október 14. napjától kezdődően a Tűzifaprogram teljes ideje alatt 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester és a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 

(11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
 
Baranyi Krisztina: A jegyzőkönyvben kérjük átvezetni Szilágyi Zsolt képviselő úr igen szavazatát. 
 
Reiner Roland: Közben a Humánszolgáltatási Iroda vezetője jelezte, hogy a szociális rendeletünk értelmében a 
pontos megnevezés a „szociálisan rászoruló ferencvárosi lakos”. A többi módosító javaslatot az előterjesztő 
ismertette. Az 1. pontba bekerül „az igénylő nevére kiállított számla ellenében” szöveg, illetve a határozati javaslat 
kiegészül egy 4. ponttal, ami szerint felkérjük a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításnál 
az általános tartalék terhére új költségvetési sort hozzon létre szociális tűzifa program néven, amely 5 millió Ft 
összeget biztosít a program megvalósítására. Kérem, szavazzunk a 213/2022. sz. előterjesztés módosított 
határozati javaslatáról. 
 
376/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy azon ferencvárosi lakosok esetében, akik a korábbi években szociális alapon tűzifát kaptak az 

Önkormányzattól, az Önkormányzat a Tűzifaprogram keretében átvállalja a hatósági áras tűzifa 
megvásárlásának költségeit az általános tartalék terhére, az igénylő nevére kiállított számla ellenében. 
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2./ mint a FESZOFE Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. – saját 
eszközparkja és erőforrásai igénybevételével – részt vállal a Tűzifaprogram keretében a szociálisan rászoruló 
ferencvárosi lakosok által megvásárolt hatósági áras tűzifa házhoz szállításában és felaprításában, valamint 
segítséget nyújt a Tűzifaprogramban részt venni kívánó ferencvárosi lakosoknak a részvétel lebonyolításában.  

3./ mint a FESZOFE Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója felkéri a Polgármestert, hogy utasítsa a FESZOFE 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a lakosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon a Tűzifaprogramban való részvétel lehetőségéről, valamint annak lehetőségéről, 
hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. segít az igényelt tűzifa házhoz szállításában és felaprításában. 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításnál az általános tartalék terhére új 
költségvetési sort hozzon létre szociális tűzifa program néven, amely 5 millió Ft összeget biztosít a program 
megvalósítására. 

Határidő: 2022. október 14. napjától kezdődően a Tűzifaprogram teljes ideje alatt 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester és a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetője 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen 
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  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  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen 
Mezey István  Igen 
Zombory Miklós  Igen 
Csóti Zsombor  Távol  
 
 
15./ A lakóház-felújítási pályázat kiterjesztése napelem telepítésre 

229/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ezt is hosszan tárgyalta, vitatkoztunk 
róla és végül támogattuk az előterjesztést. 
 
Takács Krisztián: Torzsa képviselő úrral tegnap volt egy parázs vitánk erről, mert sok érv szól az ellen, hogy 
terjesszük ki a napelemre is a társasházi pályázatot. Konkrétan tudok olyan példát, ahol a háznak segítettem volna 
napelemet létesíteni a tetőre, de a tetőszerkezet nincs abban az állapotban, hogy elviseljen ilyen beruházással járó 
munkálatokat, illetve elbírja ennek súlyát. Ahol olyan a ház általános vagyoni helyzete és ebből adódóan az állapota 
is, hogy úgymond szociális alapon szükség lenne napelem létesítésére, ott sokszor az épület nem lesz erre 
alkalmas. Amelyik viszont megfelelő erre, ott olyan a vagyoni helyzet, hogy remélhetőleg meg tudják oldani saját 
erőből is. A másik kérdés eredményezett egy módosító javaslatot is. Az előterjesztés nem konkretizálja, hogy 
pontosan mi fog történni, milyen a költségvetési vonzata. Beadnám azt a módosító javaslatot, ami egy 2. pont lenne 
a határozati javaslatban, és a következőképp hangzik: „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2023-as költségvetési 
rendelet megalkotásakor különítsen el 50 millió Ft-ot a 3928 költségvetési sorra napelem létesítés megnevezéssel.”  
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Gyurákovics Andrea: 2022. július 31-i határidővel volt egy határozatunk napelem kivitelezésével kapcsolatban, 
Takács Zoltán előterjesztése nyomán, ahol az intézményeinkhez történő napelem telepítés volt a téma. Ezzel 
történt valami? Nehogy ez az előterjesztés is hasonló sorsra jusson. 
 
Reiner Roland: A FIÜK vezetőjének el kellett mennie, de ők kezdték el ezt a folyamatot. Ki van választva, hogy 
hova kerüljön, de átadom a szót Takács Zoltánnak. 
 
Takács Zoltán: Augusztusban ki lett írva a pályázat, ami szeptemberben érvényesnek lett nyilvánítva. Két ajánlat 
érkezett. Szeptember 13-án történt a kihirdetés és nagyon örvendetes, hogy 1 nappal később, szeptember 14-én 
alá lett írva a szerződés, még 1 nappal később pedig, szeptember 15-én át lett adva a munkaterület a cégnek. Ők 
felmérték a terepet, ami egyébként az Óbester utcai Csudafa Óvoda lett. Szakmai szempontok alapján úgy 
gondolták, hogy az a legideálisabb helyszín. Jelenleg a beszerzése és tervezése zajlik azoknak az eszközöknek, 
amik szükségesek lesznek a telepítéshez. A tartó konzolokat egyedileg ehhez gyártják le, a napelemek és 
inverterek beszerzése pedig folyamatban van. Ha jól emlékszem, március 30. az átadási határidő, de ebbe nem 
csak a fizikai megvalósulás tartozik bele, hanem a szolgáltató engedélye is. Hiába termelne már korábban is 
áramot, onnantól kezdve lehet üzemelnie, hogy az ELMŰ megadta az engedélyt és rá van kötve a hálózatra. A 
papír szerinti dátum, amikortól ténylegesen profitot fog termelni Ferencvárosnak, 2023. március 31. 
 
Kállay Gáborné: Takács Krisztián úgy gondolja a módosító javaslatot, hogy a társasházi pályázaton túl szerepeljen 
ez az 50 millió Ft? Én is azt szeretném javasolni, hogy a társasházi felújítási pályázatra szánt összeghez ne 
nyúljunk, mert így sem akkora keret, hogy sok házat tudnánk támogatni. A napelem nem olcsó mulatság és 
országos szinten nagyon sok a pályázat. Javaslom, hogy az önrész támogatására szánjuk ezt az összeget. Azok 
a házak, amik egyéb pályázatokon indulnának, de az önrészt nem tudják előteremteni, az Önkormányzat ezekhez 
próbálja biztosítani ezt a pénzt.  
 
Deutsch László: Látom, hogy Mrs. Baranyi bejelentkezett, így rögtön kap egy költői kérdést. Akik részt vesznek a 
napelem pályázaton, ők is szociálisan rászorultak? 
 
Baranyi Krisztina: Szerintem nem rossz irány, ha felcímkézzük, specifikáljuk a társasház felújításra szánt 
összegeket, sőt. Én is szeretném kezdeményezni, és ha esetleg az előterjesztő befogadná ehhez az 
előterjesztéshez a javaslatomat, akkor nem kellene külön egy másikat írnom, ami arról szólna, hogy a 
társasházakban még meglévő ólom csövek cseréjére is lehessen pályázni. Belső-Ferencváros házaiban ez az 
egyik legnagyobb probléma, hogy a vízhálózatban a lakásokon belül még mindig találni ólom csöveket, amik 
mérgezőek és be is vannak tiltva. Ha ilyen módon címkézzük a társasházi felújítási pályázatra elköltött összegeket, 
az jó irány. Az 50 millió Ft nem túl sok pénz, ha az egészet akarjuk finanszírozni. Ha viszont csak önrészre adjuk, 
akkor már jelentős összeg, amit nagy valószínűséggel nem is tudnak kimeríteni a közösségek, tekintve a mostani 
rendszer gyakorlatát. Az előterjesztő szándéka szerintem az volt, hogy a költségvetésben meghatározott társasházi 
felújítási összegből maximum 50 millió Ft-ig lehessen erre a típusú támogatásra pályázni. A Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság javaslata szerint viszont ettől elkülönülve hoznánk létre egy 50 millió Ft-os keretet erre a 
célra. Így viszont elveszíti a társasházi pályázatokhoz kötődő jellegét. Egyrészt nem értem, hogy majdan a 
társasházi pályázatokhoz kapcsolódó, csak címkézett, de pénzügyileg nem elkülönülő összeg lesz ez, vagy ha a 
javaslata eltér a Bizottságétól, akkor arról is szavazni kell. Ezzel gyakorlatilag megnövelnénk a társasházi 
pályázatokra szánt, jövő évi összeget. Kérem szépen mindkét részről a választ. 
 
Reiner Roland: Ez egy javaslat, ami arról szól, hogy ezt az elképzelést ültessük át a gyakorlatba. Ebből fog 
következni egy olyan rendeletmódosítás, amiből kiderül, hogy ez hova kerül. Most egy olyan, 2023-as költségvetés 
sorait pakolgatjuk, ami nem létezik. Ezen a ponton teljesen mindegy, hogy gondolatban hova teszek hány száz 
millió forintot. Azt mondanám, hogy abba az irányba vigyük el a vitát, ami azt segíti, hogy hogyan lesz ebből 
rendeletmódosítás. Egyébként a határozati javaslat szerintem támogatásra számíthat.  
 
Torzsa Sándor: 2016-ban volt egy nap, ami be fog vonulni a történelem könyvekbe. Ez a nap volt az első olyan 
nap, amikor Németország többet termelt megújuló energiából, mint amennyit elfogyasztott. Ott teljesen 
természetes dolog, hogy gyakorlatilag az összes társasházon, az összes épület tetején van valamilyen megújuló 
erőforrás. Itt vagyunk az Európai Unióban egy büszke fővárossal, Budapesttel, annak is a kellős közepén és a 
társasházainknál a nullához konvergál a megújuló energiák hasznosításának száma. Ebben muszáj előre lépnünk. 
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Arról szól a javaslatom, hogy van egy tarthatatlan helyzet, és hiába vannak állami támogatások, különböző 
programok, nem haladunk előre. Elmondom, hogy miért. Azért, mert hiányzik a know-how. Hiányzik az a 
mintaprojekt, ami alapján el tudna indulni akár itt Ferencvárosban is az, hogy a társasházak egyáltalán 
gondolkodjanak abban, hogy felszereljenek ilyen napelemet. Ennek a pályázatnak a célja semmi másról nem szól, 
csak arról, hogy 2023-ban mi, mint Önkormányzat – együttműködve a társasházakkal – teremtsünk meg 1-2 db 
mintaprojektet, amit később mások is le tudnak másolni. Nem arról szól az előterjesztés, amit Kállay Gáborné vagy 
Takács Krisztián mondott és nem kell elveszni a részletekben. Arra az egyetlen dologra mondunk igent, hogy 
szeretnénk-e, hogy 2023-ban 50 millió Ft erejéig legyen egy ilyen programunk, valahogy beillesztve a társasházi 
pályázati rendszer keretébe. Önálló, dedikált 50 millió Ft arra, hogy megvalósítsunk egy ilyen programot. A határidő 
szerint 2023. március 31-ig szakembereknek kell kidolgozniuk ennek a keretrendszerét. Polgármester Asszony 
meg fog döbbenni, de az ólommentesítéssel kapcsolatos pályázattal a ciklus elején elkezdtem foglalkozni. Volt egy 
tanulmány, ami felmérte Budapest ólom térképét és beszéltem is a felmérést végzőkkel. Valami miatt nem adtam 
be javaslatot, de nincsenek itt az erről szóló feljegyzéseim. Meg fogom nézni őket és egyébként nagyon 
támogatom, hogy legyen ilyen. Szívesen készítek arra is előterjesztést, ha szükséges. Azt szeretném, hogy a 
napelemeknek önálló projektje legyen, ezért hagy ne vonjuk össze a kettőt. Remélem ez érthető és támogatható 
Polgármester Asszony részéről.  
 
Árva Péter: Tényleg nem szerencsés a szakmai vitákat a képviselő-testületi ülésen lefolytatni és megismételni. 
Nem látjuk a volumenét, nincsenek számaink, adataink, minta projektjeink. Tudok jó pár érvet, hogy miért legyen 
a társasház felújítási pályázaton belül, és arra is legalább ugyanennyit, hogy miért ne. Úgy értelmezem 
Képviselőtársam előterjesztését, hogy ha megszavazzuk a javaslatát, akkor meghatározásra kerül egy 
nagyságrendi keret, ebből ki lehet számolni, hogy nagyjából hány projektet tudunk támogatni. Irányt ad a 
gondolkodásunknak, és én csak ilyen formában értelmezem az előterjesztést. A magam részéről kérem, hogy 
támogassuk és a szakmai kérdéseket ne most bontsuk ki. Ha lesz belőle egy valódi előterjesztés, akkorra kell 
ezeket tisztázni és akkor kell majd ezekről beszélgetnünk. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem tárgyalta ezt az előterjesztést, mert jelen 
formájában nincsenek gazdasági következményei. Azért tettem a módosító javaslatot, ami valamennyire gazdasági 
keretet is szab ennek a történetnek. Ahogyan tegnap is elmondtam Torzsa Sándornak a vitánk során, 
Magyarországon nincs túl sok napelem, erre pedig a magyarázat a rezsicsökkentés. Elnézést, ha a FIDESZ-es 
Képviselőtársaim ezt magukra veszik. Magyarországon politikai céllal lett egy olyan rezsicsökkentési struktúra 
megalkotva, ami mesterségesen nyomta le az energia árakat, közpénzt felhasználva. Így nem volt motivációja arra 
sem a vállalkozásoknak, sem az üzleti szférának, sem pedig a lakosságnak, hogy valós rezsicsökkentési 
megoldásokat keressenek és erre költsenek, mert a megtérülésük hosszú idő lett volna. Erre sajnos ez az egyszerű 
magyarázat. Amikor már választási ígéret ide vagy oda, de nem férnek bele az államháztartásba ezek a magas 
árak, mindenkinek eszébe jutott, hogy napelemekkel havonta hány ezer forintot meg lehet spórolni. Ennek 
köszönhetően a napelemek ára ugrásszerűen emelkedik. Sajnos ott tartunk, hogy az elhibázott energiapolitikai 
következményeit kell kezelnünk. Nem 100%-ban értek egyet azzal, hogy ez lesz rá a legjobb megoldás, de ha most 
elfogadjuk, akkor valamilyen úton elindulunk efelé. 
 
Zombory Miklós: Kijavítanám Polgármester Asszonyt, mert nem igaz, hogy csak Belső-Ferencvárosban van ólom 
cső. Középső-Ferencváros házainak jelentős részében szintén megtalálható és szerintem Külső-Ferencvárosban 
is, a lakótelepen. Én is azt szeretném, ha a társasház felújítási pályázaton kívül lenne még minimum 50 millió Ft a 
napelemekre. Ha úgy érzik, hogy ez valóban segítség lesz, akkor többen is kedvet fognak hozzá kapni és egyre 
többen fognak pályázni. 
 
Takács Zoltán: Nem a know-how hiányzott eddig, hanem a szándék. A környezetvédelmet sokáig a hanyatló 
Nyugat ópiumának gondolták, amíg szembe nem jött a valóság. Önkormányzati szempontból egy fontos aspektust 
szeretnék még behozni. Ez a hatékonyság és a felelős vagyongazdálkodás kérdése, ami számomra nagyon 
megnehezíti a döntést. Maximálisan egyetértek azzal, hogy a lakosságot ösztönözni kell annak érdekében, hogy a 
saját tulajdonú ingatlanjaikra telepítsenek napelemeket, hiszen amellett, hogy anyagi értelemben is megéri, 
környezetvédelmi okokból is kifejezetten hasznos. Ha viszont Önkormányzatként magánszemélyeket támogatunk, 
akkor önkormányzati pénzből magánvagyont növelünk, és hatékonytalanul. Azt a lakást drágábban lehet eladni, 
aminek a tetejére napelem van felszerelve. A lakosság által fizetendő piaci alapú villamos energia – amiről tudjuk, 
hogy nem is piaci alapú - lényegesen alacsonyabb, mint amit az Önkormányzat fizet. Ha ugyanezt az 50 millió Ft-
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ot önkormányzati napelem fejlesztésre fordítjuk, akkor sokkal nagyobb összegű villanyszámlát tudunk kiváltani 
vele. Mindazonáltal az edukatív jelleget nem szeretném kivenni az egyenletből, ezért támogatandónak tartom. 
Viszont fontos lenne, hogy ne egy tendenciát indítsunk el, miszerint innentől kezdve az Önkormányzat elvégzi a 
lakosság helyett mindazt, amit a lakosságnak kellene tenni, jelesül, hogy a saját ingatlanjain napelemet fejleszt. 
Ennek tényleg egy pilot projektnek kellene lennie és remélem, hogy rövid időn belül egy önállóan is életképes 
folyamat lesz a társasházaknál. Így végre az Önkormányzat hatékonyabban tudja elkölteni az erre szánt pénzeket.  
 
Torzsa Sándor: Takács frakcióvezető úr módosító javaslatát jó szívvel befogadom, bár szerintem az én határozati 
javaslatomból ez következik. Ha Önök úgy szeretnék, akkor legyen külön pontként meghatározva, elfogadom. 
Érdeklődéssel hallgattam Takács Zoltán okfejtését. Igaza van, persze, ezek magán társasházak, de ha érzékelünk 
egy problémát, akkor el kell indítani valamit. Ahogyan a 2000-es évek elején érzékelte az akkori Kormány és az 
akkori Önkormányzat, hogy a panelházak szigetelése gondot fog jelenteni, elindították a Panel Plusz Programot. 
Ma már nincs is ilyen állami támogatás, de még mindig csinálják az épületek. Azt a célt szolgálta, hogy beindítsa 
a folyamatot, hogy megszülessen a know-how, hogy kifejlődjön, hogyan kell leszigetelni egy panelházat, hogyan 
kell kicserélni a nyílászárókat. A 2000-es évek elején nem volt ismert fogalom a nyílászáró csere. Az akkor indult 
programoknak köszönhető, hogy ma természetes energetikai intézkedés az, hogy kicseréljük az ablakokat. 
Ugyanezt a lépést kell megtennünk a napelemek telepítésénél ahhoz, hogy általánossá váljon. Az elején kell, hogy 
az önkormányzatok, a Kormány nyisson ilyen forráslehetőségeket, majd ha egy idő után látják, hogy ez 
kivitelezhető, működőképes, és gyűlik a bankszámlán a megtakarítás, akkor saját erőből is el fogják ezt végezni. 
Ahhoz viszont, hogy ez elinduljon, szükség van ilyen programokra. 
 
Gyurákovics Andrea: A Kállay Gáborné által említett önrészhez fel lehet használni ezt a támogatási formát? Ha 
igen, akkor adott esetben ki tudnánk nyitni a kört. Nem az én tisztem megvédeni az előterjesztést, de valamilyen 
szinten ezt fogom tenni. Tulajdonképpen a lakóház felújítási támogatás is a magánszemélyek tulajdonában lévő 
társasházakat segíti. Itt is arról lenne szó és nem helyettük fogja finanszírozni az Önkormányzat, hanem besegít 
ugyanúgy, mint a társasház felújítási pályázatnál. Gondolom, ugyanez volt az előterjesztő szándéka is, hogy 
valamilyen szinten segítsünk és el tudjon indulni a dolog. Belső-Ferencvárosban sok társasház igényelné ezt a 
pályázati lehetőséget. Az már megint a társasház problémája, hogy a tetőszerkezet el fogja-e bírni ezeket a 
napelem rendszereket. Ez egy másik kérdés lesz, ami valószínűleg le is szűkíti az igénylők körét. Ha tudják, hogy 
van ilyen lehetőség, akkor az ösztönözni fogja őket. 
 
Baranyi Krisztina: Csatlakoznék Takács Zoltánhoz és képviselném a baloldali értékeket. Lehet, hogy MSZP-ssé 
váltam ezen az ülésen, mert folyamatosan a baloldali értékeket kell, hogy képviseljem. Ennek a kerületnek jó pár 
olyan, saját tulajdonú háza van, akik részletfizetési kérelmeket nyújtanak be különböző lakásproblémák kapcsán. 
Ezekben mindig fel van tüntetve, hogy mennyi a lakók rezsi elmaradása. Olyan alacsony jövedelmű, vagy rossz 
egészségi állapotú, vagy nagy családos, stb. emberek élnek a szociális bérlakásokban, akik elég gyakran 
maradnak el a számlák kifizetésével és még ezt az alacsony lakossági árat sem tudják megfizetni. Amikor az 
Önkormányzat energiatakarékossági programokra költ – ahogyan az most nagyon helyesen előkerült és ez egy jó 
appendixe ennek a rezsiválságnak – akkor a rendelkezésre álló források elosztásánál szerintem fel kell állítani egy 
sorrendet. Az összes új beruházásunkat azzal kezdjük, hogy a lehető legkorszerűbb és energiatakarékos fűtési 
rendszert, világítást valósítsuk meg, így például a FESZ rendelőben vagy a Gát u. 24-26. sz. alatti épületben, ahol 
gyakorlatilag nem is lesz rezsiszámla. A rendelő korábbi felújításainál, a fűtési rendszer korszerűsítésénél, a 
napelem telepítésénél, a tető szigetelésénél prioritás volt ez a szempont. Ez már a lakások komfortosítására 
költendő 100 millió Ft felhasználásánál is elsődleges. A forrásaink nem végtelenek. Ha azt kellene eldöntenünk, 
hogy amikor 100 millió Ft-ot költünk komfortosításra egy évben, vagy 120-140-160 millió Ft-ot nem önkormányzati 
tulajdonú társasházak felújítására, akkor ha plusz forrást szánunk rá, akkor a társasház dönthesse el, hogy mire 
kéri a támogatást. Lehet, hogy tényleg nem alkalmas a tető, emiatt nem fog napelemre kérni, nekünk viszont van 
50 millió Ft-unk, amit csak napelemre lehet költeni, így nem fog pályázni. Mellette pedig ott van az önkormányzati 
tulajdonú ház, ahol nem tudják kifizetni a villanyszámlát, mert nincs napelemük. Akkor gondoljuk ezt végig, amikor 
megvan az összes, nem teljes felújításra vagy nem bontásra szánt önkormányzati ház ilyen eszközökkel való 
felszerelése. Szerintem ne címkézzünk ilyen célhoz kötött pénzt társasházi felújításokra, hanem mondjuk azt, hogy 
jövőre megnöveljük a társasház felújítások keretösszegét és vegyük be a felhasználási lehetőségek közé a 
napelemmel történő ellátást is. 
 
Szilágyi Zsolt képviselő kiment az ülésteremből. 
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Takács Krisztián: Megint az a helyzet állt elő, hogy az az előterjesztés adja a legkomolyabb vitaalapot, amivel 
egyébként mindenki egyetért. Egy ideális helyzetben, egy utópisztikus társadalomban az Önkormányzatnak nem 
létezne társasházi projekt pályázata. Képviselő Asszony is belső-ferencvárosi képviselő volt és most is ezen a 
területen aktív, így tisztában van vele, hogy nem jakuzzikat építenek a társasházak, hanem majdnem leomló 
gangokat rögzítenek és újítanak fel omló homlokzatokat. Olyan házakat újítanak fel, ahol valóban potyog a vakolat. 
Rengeteg háznak olyan támogatás szükséges, amivel az alap beruházásokat tudják elvégeztetni. Van olyan belső-
ferencvárosi épület, ahol a 70-80 éves lakóknak gyalog kell felmenniük a 4. emeletre, mert évek óta nem működik 
a lift. Teljesen más kérdés, hogy ennek milyen ideológiai alapot adunk. A praktikum azt mondja, hogy ezeket a 
házakat igenis segítenünk kell akkor is, ha olyan szituációban tesszük ezt, amikor valamennyire szembe megy 
bizonyos elvekkel. 
 
Csóti Zsombor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Torzsa Sándor: Bocsánatot kérek Polgármester Asszony, de a mostani társasházi pályázati rendszerben benne 
van, lehet pályázni napelemek telepítésére is, mégsem teszik meg. Azon a rendszeren belül nem alkalmas erre, 
hogy tudjanak pályázni. Nem győzöm elégszer elmondani, hogy a know-how hiányzik, nincs meg a tudás és 
muszáj, hogy más típusú rendszert dolgozzunk ki. Önálló, dedikált 50 millió Ft lenne a cél, amit csak és kizárólag 
erre lehetne elkölteni. Bár nem hangzott el, de bennem felmerült, hogy lehet, hogy jövőre kidolgozzuk ezt a 
pályázati rendszert, kiírjuk a felhívást és nulla darab pályázat fog beérkezni. De ha nem próbálunk ösztönözni a 
napelemek telepítésére, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem is lesz változás. Napelemet fel lehet tenni a 
tetőre. Ettől rosszabb hírem van. A Fővárosi Önkormányzat megcsinálta a solar térképet, van is egy tájékoztató, 
tanácsadó irodájuk, azaz egy segítő irodája a napelem telepítéséhez. Csendben jegyzem meg, hogy ez a pályázat 
arra is jó, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Lesznek olyan tetők, amiknek a szerkezete alkalmas lenne erre, de olyan 
a benapozottsága, hogy nem éri meg feltenni. Biztosan javaslom, hogy amikor a Városüzemeltetési Iroda 
kidolgozza a rendszert, két feltétel kerüljön be a kiírásba. Egyrészt a tetőszerkezet statikailag legyen alkalmas 
ennek az elbírására, másrészt pedig olyan mértékű legyen a tető benapozottsága, hogy megérje felszerelni a 
napelemet. Nem feltétlenül ördögtől való, hogy önerőként más pályázathoz lehessen felhasználni, de itt most nem 
a részletekről beszélgetünk, mert bízom benne, hogy azok vissza fognak jönni 2023. március 31-ig a Képviselő-
testület elé. Akkor döntjük el, hogy hogyan főzzük meg ezt a bizonyos lecsót. Per pillanat csak az elhatározásról 
döntünk. 
 
Takács Zoltán: Az előbb egyetértettem Polgármester Asszonnyal és ennek nagyon örülök, most viszont szeretnék 
rávilágítani, hogy miért tartom nagyon fontosnak, hogy dedikáltan legyen meghatározva ez az összeg. Ahogyan 
elhangzott, eddig is megvolt rá a lehetőség, de évtizedes berögzülések miatt ez az opció nem nagyon van benne 
a köztudatban. Anyagi szempontból ez teljes mértékben hatékonytalan befektetés, a társasházi pályázaton belül 
az az egyetlen haszna, hogy behozza a köztudatba magát a lehetőséget és edukatív, szemléletformáló eszközként 
működjön. Remélem, hogy Torzsa Sándornak igaza lesz és eljutunk oda a közeljövőben, hogy ez egy önálló, saját 
lábon álló projekt tud lenni. Addig is viszont fontos, hogy próbáljuk a lakosságot úgy támogatni, hogy megmutatjuk 
nekik, hogy van ilyen lehetőség. Elhiszem, hogy egy kaputelefon csere is sokat számít, vagy egyéb vizuális, 
komfortnövelő berendezések, de tudatosan egyfajta környezetvédő, zöld szemléletet kezdjünk el meghonosítani a 
kerületi lakosoknál. Gondolkodás szinten legyen náluk prioritás az, hogy a társasház felújítási pályázaton ilyen 
jellegű beruházásokra is lehet fordítani, sőt, valamit csak erre lehet fordítani. Ha ezt a keretet csak simán 
megnöveljük, annyit fogunk elérni, hogy hárommal több ajtó lesz kicserélve és néggyel több házban lesz lift. 
Fontosnak tartom, hogy a környezettudatos szemléletet kitegyük a kirakatba és minél nagyobb publicitást adjunk 
neki annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt önálló lábra tudjon állni és a szemlélet meghonosodjon a 
társasházaknál. 
 
Baranyi Krisztina: Nem a címkézéstől lesz figyelemfelhívás és szemléletformálás, hanem a pályázati feltételek 
könnyítésétől. Ha azt mondjuk, hogy a napelemre arányaiban több pénzt lehet igénybe venni, mint egy 
homlokzatfelújításra, akkor fogják meggondolni. Nem attól, hogy címkézzük. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Az eredeti határozati javaslathoz kiegészítésként érkezett egy 2. 
pont Takács Krisztiántól. Én erről külön szavazást szerettem volna kérni, mert nem értek vele egyet, de ha az 
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előterjesztő befogadja, akkor így jártunk. Kérem, szavazzunk a 229/2022. sz. előterjesztés módosított határozati 
javaslatáról.  
 
377/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a lakóház-felújítási pályázati rendszer 

kibővítésére, a 229/2022. sz. előterjesztésben foglaltak alapján.  
2./ felkéri a polgármestert, hogy a 2023-as költségvetési rendelet megalkotásakor különítsen el 50 millió Ft-ot a 

3928 költségvetési sorra „napelem létesítés” megnevezéssel. 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  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 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
Reiner Roland: Úgy látom, a többség szeretne ebédszünetet tartani. Fél óra szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
16./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

230/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 

 
Mezey István: Szívesen meghallgatnám a bizottsági véleményeket, és utána reagálnék. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A vita egyik eleme volt, 
hogy pontosan milyen politikai körítése is van az előterjesztésnek. Azt az aspektusát is néztük, hogy törvényességi 
észrevétel érkezett az anyaghoz és felmerült, hogy miért is van a napirenden. Az az előterjesztés, amit a 
jogszerűség, jogbiztonság őre nem tart teljesen tisztának, miért kerül napirendre? Később is meg lehetne tárgyalni, 
ha elhárultak ezek a problémák. Kis túlzással elindult egy verseny a Képviselők között, hogy kinek hány 
előterjesztését nem engedte a városvezetés. Komoly szakmai érv ellene, hogy egy felhalmozási, egyszeri bevételt 
szeretne működési költségként elkölteni. Ez mind az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos törvények, mind a helyi 
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rendeletek szellemiségével szembe megy. Képviselő Úrnak erre volt egy módosító javaslata, amivel együtt már 
elfogadásra javasolta a Bizottság. 
 
Baranyi Krisztina: Ezt az előterjesztést én – és szerintem más is - teljesen tisztán politikai indíttatású 
előterjesztésnek érzem. Az Önkormányzat egy nagyon jelentős, egyelőre jövőbeni bevételéről megpróbálja 
megmondani a FIDESZ Frakció, hogy mire költsük. Az, hogy milyen bevételt mire költünk el, azt az önkormányzati 
költségvetési rendelet tárgyalásánál, vitájánál és döntésénél határozzuk meg. Egy ingatlanértékesítésből befolyó 
bevételt címkézetten akar felhasználni valamilyen más célra, ennek a motivációját csak vélelmezni tudom. Az Önök 
által a választási kampányban megígért rezsicsökkentés fenntartása mára teljességgel lehetetlen. Az 
előterjesztésből nem világos, hogy lakossági vagy intézményi célra szánná ezt a pénzt, de ennek a pótlására 
szolgálna. Ez olyan cél, amit az Önkormányzat természetesen szem előtt tart, hiszen közszolgáltatásokat végzünk, 
ezeket biztosítanunk kell. Ilyen a szociális ellátás, az óvodák, bölcsődék működtetése, és más kötelező feladatok. 
Elsődleges célunk, hogy minél kevesebb forrást vegyen el a rezsicsökkentés megszűnése a kötelező feladatok 
ellátásától. Hogy ezt milyen forrásból kellene fedeznünk, abban eltér a véleményünk. Mi azt gondoljuk, hogy az 
Oroszország által indított háború és ennek a következményei nem egyedüliként okozzák sem a rezsiválságot, sem 
az infláció elszabadulását. Ehhez nagyon hosszú, elhibázott kormányzati politika járult hozzá. Ebbe a helyzetben 
azt gondoljuk, hogy ennek a politikának az ellensúlyozására egy ilyen, előre nem látott helyzetben a Kormánynak 
elsősorban a lakosságot és az önkormányzatokat – mint a lakossághoz legközelebb álló, nagy ellátórendszert – 
kellene segítenie abban, hogy a működését biztosítja. Ezért az Önkormányzat első lépésként saját magán spórol, 
ahogyan a Kormány is nagyon helyesen, bevezet takarékoskodási intézkedéseket, dönt olyan beruházásokról, 
amelyek ezt megkönnyítik és aztán megnézi, hogy mik a legfontosabb feladatai. Ezekre pedig minden helyzetben 
áldoz, azaz működteti az óvodáit, működteti a bölcsődéit, az egészségügyi intézményeit és a szociális 
ellátórendszerét. Amennyiben ez a rezsiárak elszabadulása miatt lehetetlenné válna a jövőben, akkor kormányzati 
segítséget kap kérés, tárgyalások nélkül. Kap, hiszen az Állam elsődleges feladata, hogy a lakóit ellássa ezekkel 
a szolgáltatásokkal. Az, hogy eddig a pontig hogyan jut el az Önkormányzat, és milyen forrásokból fedezi a 
megemelkedett energia költségeket, nagyon sok mindentől függ. Egy ingatlan eladásából származó bevétel ilyen 
módon történő megcímkézése ehhez nem járul hozzá. Egyrészt tudnunk kellene a pontos számot, másrészt 
tudnunk kellene, hogy milyen beruházások futnak, miről döntöttünk és mi az, amit a vagyon megtartása, megőrzése 
szempontjából kifejezetten fontosnak tartunk. Az ingatlaneladásból származó bevételt ugyanilyen beruházásra 
szánjuk azért, hogy a vagyonunkat megtartsuk. Azokat a bevételnövekményeket, amelyek egyébként Önök joggal 
felemlegettek, ezekre a kiadásnövekedésekre kívánjuk fordítani. Jelesül az iparűzési adóbevételt, a most eldöntött 
díjemeléseket, a parkolásból származó többletbevételt. Sajnáljuk, hogy ezt szó szerint kazánokban kell elégetnünk. 
De ha ez az ára annak, hogy a Kormány nem segíti ezeknek a közszolgáltatásoknak az ellátását, akkor ezt fogjuk 
tenni. Soha nem fogjuk veszélyeztetni a feladatellátásunkat és nem zárunk be olyan intézményeket, amelyek a 
lakosság számára fontosak. Mint tisztán politikai indíttatású előterjesztést – amiről mondom, csak vélelmezni tudom 
a hátterét – semmilyen módon nem tudom támogatni. Most már nem a FIDESZ mondja meg, hogy az 
Önkormányzat mire költse a pénzét. Erre Önöknek 9 évük volt. 
 
Torzsa Sándor: Elég tisztességesen belecsaptunk a rizses lecsóba, pedig én az elején akartam kezdeni. 
Számomra érthetetlen anomália, hogy látok egy törvényességi észrevételt, mert az előterjesztés nem felelt meg a 
jogszabályoknak. Mit keres akkor a napirenden? Számtalan előterjesztésem volt nekem is, Csóti és Takács 
képviselőtársaimnak is, amiket megírtunk, kaptunk hozzá egy törvényességi észrevételt és tájékoztattak róla, hogy 
nem kerülhet napirendre. Innentől kezdve változás van és minden olyan előterjesztés, amiről a döntés 
törvénytelenséget okoz, be fog kerülni a Képviselő-testület elé? Hogyan tudott egyáltalán elénk kerülni ez a 
jogszabály-sértő előterjesztés? Eddig ez nem volt gyakorlat. 
 
Baranyi Krisztina: A továbbiakban sem szeretnénk, hogy ez gyakorlat legyen, de vannak olyan esetek, amikor a 
Képviselők ezt nem veszik tudomásul. Azt mondják, hogy a törvényességi észrevétellel együtt ugyan, de kerüljön 
napirendre az előterjesztésük. Ez eddig egyszer fordult elő, mert általában elfogadják és tudomásul veszik a 
Képviselők. Sok mindent nem tudunk csinálni, mert ha az előterjesztő ragaszkodik a napirendre vételhez azzal 
együtt is, hogy ott van mellette a törvényességi észrevétel, mit tehetnénk? 
 
Takács Krisztián: Az a vicc jut eszembe, amikor a medvének van egy halállistája és végigmegy az erdőn, amikor 
is a nyuszika megkérdezi, hogy az ő nevét nem lehetne-e lehúzni, a medve pedig azt válaszolja, hogy végül is 
egyébként de. Nem tudtuk, hogy lehetséges az, hogy mégis menjen be az előterjesztésünk a törvényességi 
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észrevétel ellenére. Ezt az opciót eddig nem ismertük, de jó, ha már tisztában vagyunk vele így 3 év után. Ennek 
is van egy politikai narratív körítése, elégszer el is mondtuk már. Azt nem tudjuk támogatni, hogy a 800 millió Ft 
ilyen módon kerüljön elkülönítésre, hiszen a törvényessége sem biztosított és ma már volt belőle konfliktus, hogy 
inkább nem hozunk olyan döntést, aminek a törvényességét nem látjuk 100%-osnak. Úgy tennék be a rezsivédelmi 
alapba ezt a pénzt, hogy még be sem érkezett, az Állam költségvetését nézve pedig egyáltalán nem is biztos, hogy 
megkapjuk. Képviselő Úr is úgy fogalmazott, hogy amennyiben megkapjuk, nem pedig amikor megkapjuk, tehát 
jelenleg Önök sem bíznak meg eléggé a Magyar Kormányban ehhez. Azt támogathatónak gondolom, hogy 
valamilyen intézkedés csomagot hozzunk létre, hiszen Polgármester Asszony is elmondta, hogy hatalmas 
problémák elé fogunk nézni. Ez nem csak az intézményeink körében fog jelentkezni, hanem a lakosságnál is és 
nem tudjuk, hogy például nem kell-e nappali melegedőt nyitnunk a kerületieknek. Sajnos ott tartunk, hogy ez már 
nem lehetetlen kategória. Ilyesmin gondolkodott a városvezetés? Más forrásból, de egy hasonló alap létrehozásáról 
volt gondolkodás? 
 
Baranyi Krisztina: Röviden: igen. Amint rendelkezésre állnak azok az adatok, amikről beszéltem, fogunk készíteni 
egy tervet azzal együtt, hogy a várható megtakarításainkat is számba vesszük. Egyelőre nem minden közbeszerzés 
zárult le, sőt van olyan, ami el sem indult és érinti a 2023-as évet. Még nincsenek pontos számaink arra, hogy az 
intézmények, a hivatal épületei milyen áron fognak hozzájutni az energiahordozókhoz. 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Ellentmondva Polgármester Asszonynak, idézném az SZMSZ 15. § (6) 
bekezdését: „(6) A Képviselő-testület ülésén csak az e rendeletben foglalt szabályoknak valamint az (5) bekezdés 
szerinti polgármesteri és jegyzői intézkedéseknek megfelelően elkészített és benyújtott előterjesztések 
tárgyalhatók.” Ez azt jelenti, hogy ha törvényességi észrevétel van, az nem felel meg az ebben foglalt 
kritériumoknak, vagyis nem tárgyalható. Akkor viszont vegyük le a napirendről.  

 
Baranyi Krisztina: Mivel ez már többször felmerült, kérem Jegyző Asszonyt, hogy tegyük ezt tisztába. Emlékeim 
szerint az eddigi egyetlen előterjesztés pont az Öné volt. Ön ragaszkodott hozzá, hogy a törvényességi 
észrevétellel együtt kerüljön napirendre az anyaga. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Az Mötv. és az SZMSZ-ünk is a jegyző feladatinál sorolja fel, hogy állást foglal a 
képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések törvényességéről. Képviselő Úr úgy tesz, mintha köztünk nagyon 
éles szembenállás lenne, de mégis azt mondanám, hogy a jegyző és az általa vetett hivatal a Képviselők 
előterjesztései tekintetében mindig nagyon-nagyon együttműködő. Gondolom, hogy ezt nem vitatja senki. Nem 
szokott előfordulni, vagy nagyon ritkán fordul elő, hogy nem tudnak dűlőre jutni abban, hogy a Képviselő által 
előterjesztett bármilyen téma jogszerűvé váljon. Ha apróbb hiba van, az idővel kijavítható. Olyan előterjesztés került 
most ide, ami konkrét tevékenységet nem tartalmaz, ez egy szándéknyilatkozat. Végrehajtani egyelőre nem lehet, 
van benne egy kis időelőttiség is. Ugyanakkor arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bármikor, amikor 
hasonlóban gondolkodnak – azaz ingatlanértékesítésből befolyó összeg elköltéséről -, ezeket a jogszabályokat, az 
önkormányzati törvényt, a vagyontörvényt és a saját vagyonrendeletünket vegyék figyelembe. Nem rejtem véka 
alá azt sem, hogy ez nem az én egyszemélyes gondolatmenetem, hanem a minket szakmai munkájukkal támogató 
szakemberek álláspontja is. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Képviselő-testület a vagyonnal való 
gazdálkodásban a jogszabály szellemében, a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében is elsődlegesen a 
megőrzést, gyarapítást tartsa szem előtt. Nem szeretnék visszautalni, de mégis felolvasom, amit Képviselő Úr 
mondott az ülés elején: „érdemes lett volna már nyár elején az Önkormányzat céltartalékát euróra váltani”. Egy 
még be sem folyó pénzösszeget vagyonként tartunk számon. A vagyonnal való felelős gazdálkodás apropóján 
mondom, ami pont kapóra is jön. Amíg az Önkormányzat a kötelező feladatait és az önként vállalt feladatait is 
képes teljesíteni a bevételeiből, addig a vagyonból befolyó bevételt nem célszerű önként vállalt feladatra 
tartalékolni. Az én jogi álláspontom az, hogy nem is lehetséges. Vannak, akik azt mondják, hogy csak az a 
jogszabály szelleme, hogy vagyonból vagyon legyen és majd nem lesz ingatlanvagyonból befolyó bevétel a 
beszámolóban, de mégis azt gondolom, hogy a sarkalatos törvény céljaként megjelölt cél a vagyon megőrzése és 
gyarapítása mind az állami, mind az önkormányzati szervek esetében. Számomra ez azt jelenti, hogy 
vagyontárgynak kell keletkeznie belőle, ne pedig a működésre használjuk. 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Továbbra is kérem a 15. § (6) bekezdés első mondatának értelmezését a vétó 
és az előterjesztés vonatkozásában. Lehet-e napirenden ezen bekezdés alapján egy olyan előterjesztés, amelyhez 
törvényességi észrevétel kapcsolódik? Zárójelesen megjegyzem, hogy ha Jegyző Asszony nem értette a napirend 
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előtti felszólalásban az iróniát, ami arra utalt, hogy 30 nap alatt közel 30 Ft-ot romlott a forint az euróhoz képest, 
sajnálom. Nem konkrét cselekvési javaslat volt, hanem irónia. Ha már szóba került az én előterjesztésem, az az 
airbnb szabályozás volt. Pont azt beszéltük mielőtt bejött volna az anyag, hogy annyira bizonytalan a jogi környezet, 
hogy inkább jöjjön be észrevétellel együtt és ezáltal majd ki lehet kényszeríteni a Kormányhivataltól egy 
állásfoglalást. 1 éven keresztül hiába kérdeztük őket erről, nem nyújtottak segítséget, ezért és csak ezért került 
napirendre akkor az előterjesztés. Próbáltunk ilyen utat járni, hogy valamit döntsön végre a Kormányhivatal, mert 
egyébként magasról tett az egészre. Nem azért volt, mert bejöttem és őrjöngve ütöttem az asztalt, hogy márpedig 
kerüljön napirendre. Szó nem volt erről, az elmondottak voltak a mögöttes okai. Viszont amikor arról volt szó, hogy 
ne menjen mégsem, akkor levettük napirendről. Csak hogy az emlékek tiszták legyenek. 
Baranyi Krisztina: Fenntartja Képviselő Úr a módosító javaslatát, hogy szavazzunk a napirendről történő 
levételéről? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Fenntartom, hogy kérek értelmezést. 
 
Baranyi Krisztina: Értem, de fenntartja a javaslatát? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Fenntartom, hogy kértem egy értelmezést. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ma mindenki visszanyilazott, és én nem szeretnék visszanyilazni, de a 
Kormányhivatalhoz akkor fordultak a Képviselők, amikor úgy ítélték meg, hogy a képviselői jogaik csorbulnak, ha 
az előterjesztéseiket Polgármester Asszony nem veszi napirendre. A jegyző véleményez törvényességi 
szempontból, a polgármester joga pedig a Képviselő-testület összehívása és javaslattétel annak napirendi 
pontjaira. Azokban az esetekben, amikor nem került napirendre bármilyen képviselői előterjesztés, mindig hosszas 
hivatali egyeztetés előzte meg. Azok abban a formában nem voltak alkalmasak tárgyalásra. Itt van egy 
szándéknyilatkozat, amiről akár tárgyalhatnak is, de ehhez van egy észrevétele a jegyzőnek, ami azt tartalmazza, 
hogy a végrehajtása nem jogszerű. Ha a leírt döntés születik, az nem lesz jogszerű. 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr fenntartja a módosító javaslatát? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Fenn, de nem azt kérdeztem, amire Jegyző Asszony válaszolt. 
 
Baranyi Krisztina: Legyen szavazás arról, hogy lekerüljön a napirendről ez az előterjesztés? 
 
Mezey István (ÜGYREND): Elnök Úr megpróbált arra utalni, hogy tegnap megtárgyalta és támogatta a Bizottság. 
Ennek volt egy oka, amiről ezek szerint jó páran nem tudnak a teremben. Tettem egy módosító indítványt a saját 
előterjesztésemhez, hogy miután a törvényességi észrevétel csak erre az évre vonatkozóan rendelkezik arról, hogy 
felhalmozási célú bevételként nem költhető el erre a célra, a jövő évi költségvetés tervezésének idejére vittem át a 
javaslatot. Ezzel együtt fogadta el a Bizottság. Bár ott is lehet még törvényességi észrevétel, de ha már itt tartunk, 
egy polgármesteri vagy képviselői előterjesztés helyben bemondott módosító indítványa is törvénytelenné tehet 
egy előterjesztést. Attól, hogy teszünk egy szándéknyilatkozatot, nem félnék annyira, hogy egy hihetetlenül 
törvénytelen állapotot állítunk elő. Különösen ezzel a módosító indítvánnyal, ami szerint a következő évi 
költségvetési tervezésnél használjuk, ahol viszont már semmilyen törvénytelenséget nem jelent, hogy egy 
felhalmozási célú bevételt akár működési célra használunk. Egy új tervezésnél önmagában ez nem teljesen 
törvénytelen. Hadd ne bontsam ki, hogy ez szerencsés vagy nem szerencsés. Polgármester Asszony említette a 
politikai aspektusokat, ebbe most nem mennék bele, mert ez egy ügyrendi hozzászólás. Jelzem, hogy azért tartom 
vitaképesnek, mert tettem tegnap egy módosító javaslatot, amit Elnök Úr el is mondott, de úgy érzem, hogy nem 
teljesen értette a Képviselő-testület azon része, aki nem vett részt a bizottsági ülésen. 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Úgy gondolom, hogy egy előterjesztést úgy kell vizsgálni törvényességi 
szempontból, ami a benyújtáskori szövege, nem pedig az utólag, bizottsági ülésen módosított szöveg. Ennek a 
helyes útja az lenne, hogy bejön legközelebb, helyesen, megfeleltetve az észrevételnek. Bár még mindig nem 
kaptam választ arra, hogy itt lehet-e és hogyan értelmezzük ezt a 15. § (6) bekezdés első mondatot? 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ezt a vitát egy emelettel lejjebb is lefolytathattuk volna Képviselő Úrral, hiszen mindketten 
jogászok vagyunk és szívesen is vitatkozunk egymással normálisabb körülmények között. Az SZMSZ 15. § (4) 
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bekezdés d) azt mondja, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyző törvényességi vizsgálatát igazoló 
kézjegyét, illetve törvényességi észrevételét. Az (5) bekezdés a formai követelményekről beszél, azaz a kézjegyről 
vagy a magyarázatról, hogy miért nincs rajta a kézjegy. 
 
Baranyi Krisztina: A jogi aggályoktól függetlenül ez az előterjesztés is tisztán politikai előterjesztés, mint ahogy 
erre már utaltam is. A FIDESZ 2010-es önkormányzati kampánya arról szólt, hogy az önkormányzatok felelőtlen 
gazdálkodással, vagyonfeléléssel, eladósodással tönkretették az egész önkormányzati szférát és ennek véget kell 
vetni. Ez a javaslat pontosan ugyanerre buzdítja ezt az Önkormányzatot. Részben joggal volt ez a kampány 
központi témája, de én nem szeretnék még egy ilyet velünk szemben úgy, hogy még meg is szavazzuk, hogy mivel 
fognak ellenünk kampányolni. 
 
Torzsa Sándor: Kezdő alkimistaként egészen megjött a kedvem, hogy a glicerinre kénsavat öntsünk, hogy 
megnézzük, mi lesz belőle. Tényleg kérdezem, hogy ha ebben a formában megszavazom az előterjesztést, akkor 
mi történik? Mi lesz a határozati javaslattal? Mezey Úrnak volt egy módosító javaslata a bizottsági ülésen, amiről ő 
kinyilatkozta, hogy így már törvényes. A Bizottság meg is szavazta, hiszen Képviselő Úr tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy így már törvényes. Én azért érdeklődnék, hogy így már valóban törvényes-e, vagy így sem törvényes és 
fennáll még a törvényességi észrevétel? Mezey Úr úgy gondolja, hogy kijavította a hibát, de valóban törvényes a 
javaslat? Mi történik, ha megszavazunk egy törvénytelen határozatot? A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
ülésén bemondott szóbeli módosító javaslattal törvényessé vált, vagy így is fenntartja Jegyző Asszony a 
törvényességi észrevételt? 
 
Gyurákovics Andrea: Köszönöm, hogy még szót kapok, mert úgy látszik, hogy beszélni már nem nagyon lehet. 
Ahogy kivettem Baranyi Krisztina nem tudom a mai napon hanyadik kampánybeszédéből, mi, FIDESZ-es 
képviselők meg se szólaljunk. Elnézést, de ennek a Képviselő-testületnek egyenrangú tagjai vagyunk és ha 
javaslatunk van, akkor azt igenis be fogjuk nyújtani, bármennyire nem tetszik Önnek. Lehet inkább az a baj, hogy 
nem Önnek jutott eszébe. Ha előre gondolkodik stratégiában, akkor hamarabb is eszébe juthatott volna. Nem 
gondolom, hogy Ön fogja megmondani, mikor szólhatunk hozzá vagy egyáltalán tehetünk-e javaslatot, 
előterjesztést. Önnek erre semmilyen felhatalmazása nincs. Többen kérdezték, hogy miért került be ez az 
előterjesztés? Pontosan azért, amit az előbb elmondtam, hogy Baranyi Krisztina elmondhassa a 
kampánybeszédét. Akkor, amikor Képviselőtársaim rákérdeztek az előttünk álló időszak stratégiájára, ugyanezeket 
a mondatokat hallottuk szeptemberben szóról szóra, érdemes visszanézni a jegyzőkönyvből. Egy hónap alatt 
konkrétan semmi nem történt. Ugyanezeket a semmitmondó mondatokat mondták el és ugyanezeket hallgattuk 
végig. Nincs előre gondolkodás. A Hivatal dolgozói – és ebbe beletartozik Jegyző Asszony is – próbálnak segíteni 
egy képviselői előterjesztésnél és igyekeznek megoldásokat találni, ezt külön köszönjük. Azt viszont határozottan 
visszautasítom, hogy emiatt kioktassanak. Szerintem olyan még nem volt, hogy egy polgármester a Képviselő-
testület tagjainak megmondja, hogy bármit is előterjeszthetnek-e. Szóval ez vicc kategória. Az előterjesztés egy 
szándéknyilatkozat, előregondolkodás lenne az intézmények, a kerületi lakosok esetében, azoknál, akik bármilyen 
segítségre szorulnak. Szükség lenne valamilyen előremutatásra, hogy a téli időszakban legyenek megoldásaink 
és erről már most gondolkodjunk. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy inkább arra van igény a városvezetés részéről, 
hogy keresztbe tegyenek a képviselői előterjesztéseknek. 
 
Reiner Roland: Szerintem senkit nem lepek meg azzal, hogy nem fogom támogatni az előterjesztést. A 
költségvetés módosítása egy rendelet módosítása és ilyen politikai szándéknyilatkozatok elfogadásának 
semmilyen értelme nincs ebben a vonatkozásban. Ha lenne benne bármilyen stratégia, akkor érteném is. Ha egy 
sokoldalas anyag lenne, amiben összegyűjtötték volna a jó gyakorlatokat a FIDESZ-es polgármesterektől és ennek 
alapján tettek volna egy javaslatot, akkor azt mondanám, hogy van miről beszélni. De azt mondani, hogy találtunk 
egy 800 millió Ft-os összeget, címkézzük át valamire, amit rezsivédelmi alapnak hívunk és vagy erre költjük, vagy 
mi is beszállunk a Vodafoneba, ennek semmi értelme nincs. Ha az a kérdés, hogy mennyi lesz jövőre a rezsiköltség, 
azt nem tudjuk. A 800 millió Ft-ból kiindulva arról is tehetnénk szándéknyilatkozatot, hogy a nem tudom milyen 
sorokról megmaradó pénzeket is ebbe toljuk bele. Egy költségvetés tervezés és módosítás nem így néz ki. Ha ez 
az összeg bejön a soron következő költségvetési módosításhoz, akkor adjanak be egy javaslatot, ami ezt a pénzt 
elteszi valahova, akár a 2023-as költségvetésbe. Ebben a formában ennek tényleg semmi értelme nincs. Az idei 
számokat 90%-os magabiztossággal látjuk. Szó volt arról, hogy már most be tudunk hozni valamit, de még az 
utolsó pillanatban is változtak a távhő árak, szeptember 30-án történt ebben egy módosítás. 1 héttel később jött 
egy levél, hogy az önkormányzatok szervei még ehhez képest is más megítélés alá esnek. Ha a következő 1 
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hónapban nem történik semmi, akkor a novemberi ülésre behozunk egy költségvetés módosítást, ami a 
rezsiszámlákat illetően 260-280 millió Ft körüli plusz költséget jelent az idei évre. Jelenlegi tudásunk szerint a 
működési bevételekből ez fedezhető lesz, tehát idén megteremthető a költségvetés egyensúlya. A jövő évi árakat 
viszont tényleg nem tudjuk, méghozzá azért nem, mert még zajlanak közbeszerzések, amiknek jó eséllyel 
decemberben lesz eredménye. A FIÜK gáz közbeszerzése lezárult a gázévre, tehát 2023. szeptember 30-ig. Ott 
azt tudjuk, hogy a szerződéses ár nagyságrendileg tízszerese a tavalyinak, viszont eleve kisebb mennyiségre volt 
kiírva a takarékoskodásnak és a beruházásoknak köszönhetően. Így a becsült növekedés hatszoros. A távhő ára 
december 31-ig annyi amennyi, utána elvileg felül fogják vizsgálni. Ez hét-nyolcszoros növekményt jelent. A Hivatal 
áram-, és gázközbeszerzése jelenleg is zajlik. A FESZ-nek 2024. közepéig van fix díja az áramra, ami 
nagyságrendileg az eddigi háromszorosa, a gáz közbeszerzése jelenleg is zajlik. Idén a legnagyobb plusz 
egyébként itt jelentkezik. Minden intézménytől kértünk cselekvési tervet, ami részben folyamatosan végrehajtható 
intézkedéseket jelent kezdve a hőmérséklettől egészen odáig, hogy milyen korlátozásokat lehet vagy ajánlott 
bevezetni. Ezek egy részét, ami csak a takarékosság, már csinálják. 30-40% megtakarítást jelent, ha a 
vízmelegítésben például lejjebb veszik a hőfokot. Ezen kívül lesznek olyan javaslatok, amik a téli szünettel, nyitva 
és zárva tartással kapcsolatosak, amik képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Ezeket is be fogjuk terjeszteni 
novemberben. Ha az érdemi részről van beszélgetés, az sokkal érdekesebb és fontosabb, mint az, hogy milyen 
politikai nyilatkozatot teszünk egy jövőbeni költségvetésről. 
 
Baranyi Krisztina: Szerintem ennek van értelme. Ugyanaz az értelme, mint ami a Belügyminisztérium 
önkormányzati politikai államtitkárától jött, hogy a FIDESZ megmondja az önkormányzatoknak, hogy miből 
fedezzék a megnövekedett energia költségeiket. Ennek ugyanez az értelme. Önök szeretnék nekünk megmondani, 
hogy milyen módon kezeljük ezt a krízist. 
 
Takács Zoltán: Az előterjesztés arra emlékeztet, mint amikor van egy klasszikus filmes klisé, ahol a pénteki 
házibuliba szombaton délután 13:00 órakor bekopogtat valaki, a házigazda éppen a hulladékot takarítja, egy ember 
pedig részegen, összefirkált arccal alszik a kanapén. Örülök, hogy Mezey Úr 2022. októberében észrevette, hogy 
plusz költségek vannak, amiket finanszírozni kell. De ez január óta zajlik. A FIÜK villamosenergia kiadásai 2021-
hez képest drasztikusan, közel 100%-kal emelkedtek. Felmerült a Képviselő Úr részéről koncepció hiánya. Ez az 
előterjesztés sem tartalmaz semmiféle koncepciót. Kinéztek egy szép nagy számot, ezt rakjuk oda és majd valamire 
jó lesz. Ez olyan FIDESZ-es koncepció. Alpolgármester Úr elmondta, hogy az idei számokat nagyjából látjuk, a 
jövő évieket pedig most kezdjük sejteni. Egy teljesen random összeget hasból bemondani, nem gondolom, hogy 
lenne bármilyen értelme is. Főleg úgy, hogy nem tudom, hogy kellene megvédeni a rezsit. Egy gyakorlati bemutatót 
esetleg szívesen megnéznék, de egy intézményműködtetési támogatásnak még értelme is lenne. Egy másik 
klasszikus filmes idézet, hogy „sose nyomjuk fullba a kretént”. Jó, hogy beadnak ilyen előterjesztést, de ha tavaly 
októberben jött volna be, mert mondjuk már látták volna, hogy mi következik 2022-ben, hiszen 2021 augusztusában 
kezdődött a gázár világpiaci emelkedése, azt mondtam volna, hogy talán látom is értelmét, mert nem tudjuk, milyen 
jövő vár ránk, de nem árt felkészülni. Egyet kell értenem Polgármester Asszonnyal, hogy 2022 októberében ez egy 
hangulatos politikai lózung a semmiért. A rezsivédelem nem, de a rezsitámogatás már január óta zajlik az 
Önkormányzat részéről, fedezzük az extra kiadásokat és egyelőre minden intézmény köszöni szépen, működik. 
 
Takács Krisztián: Lehet, hogy a felszólalásom kicsit mellé ment, mert nem teljesen arra gondoltam, hogy az 
önkormányzati intézmények, cégek szempontjából hogy állunk. Azt kérdeztem volna, hogy abba az irányba volt-e 
valamilyen gondolkodás, amit az előterjesztés is céloz? A lakosság irányába rezsi-segély csomag vagy hasonló 
kezdeményezés elindulhat-e, aminek része lehet a tűzifa program is, vagy bármilyen más támogatás. Készül ilyen 
jellegű cselekvési terv, akció terv? Itt visszautalok a covid segélycsomagra, ami egy 300 millió Ft-os tétel volt. Kicsit 
haptákban lett létrehozva, ezért nem is volt túlságosan kihasználva, nem volt jól összehozva. Most már látjuk, hogy 
hatalmas nagy gáz van és egy jó darabig így is fog maradni. Szolgálati közlemény következik: elérte az 500 Ft-ot 
az angol font. Nem valószínű, hogy ez a gazdasági helyzet és az energetikai probléma a közeljövőben változni fog, 
kénytelenek leszünk hosszabb távon berendezkedni erre az állapotra. Emiatt jön a képbe, hogy ez inkább működési 
költség, mint felhalmozási. Hosszabb távon is működőképes alap létrehozására volt bármilyen terv? Az már 
másodlagos, hogy 2023-ban erre találjunk forrást. Én sem támogatom, hogy ezt a 800 millió Ft-ot különítsük el, 
mert nem tudjuk megtenni, egyszerűen nincs akkora pénzügyi tartalékunk, hogy ezt meg tudjuk lépni. Ilyen irányban 
van bármiféle szándék? 
Torzsa Sándor: Az én kérdésem már elhangzott és várom a választ. Lehet, hogy amiatt nem kaptam választ, hogy 
normál hozzászólásom volt, nem pedig ügyrendi. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén volt egy 
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módosító indítvány, amiről Mezey István úgy nyilatkozott, hogy azzal együtt már törvényes a javaslata. Valóban 
így van? Tegnap erre nem érkezett válasz. Mezey Úrnak nagy tisztelője vagyok, de ebben az Önkormányzatban a 
törvényességi rendet még mindig a jegyző felügyeli. Szeretném az ő álláspontját kérni ebben a kérdésben. A 
javaslattal együtt törvényessé válik az előterjesztés, vagy sem? Olyan a helyzet, hogy a 30 napon belül írásban 
adott válasz nem elfogadható. Vagy ha igen, akkor 30 nap múlva megküldöm a szavazatomat. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Fenntartom azt az álláspontomat, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvénynek már a 
preambuluma is a vagyonmegőrzést teszi a jogszabály fő feladatává. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a saját, önkormányzati rendeletünk is tartalmazza, hogy a forgalomképes vagyon működtetéséből, 
hasznosításából és elidegenítéséből származó bevétel elsősorban a törzsvagyon és a stratégiai vagyon 
fejlesztését, újabb befektetések finanszírozási lehetőségét, várospolitikai célkitűzések megvalósítását szolgálja. 
Tehát ez sem a működésre történő felhasználást preferálja. Azt gondolom, hogy a jogszabály szellemisége ezt 
indokolja. Eddig senki nem beszélt arról, hogy a folyó működés kiadásaihoz nincs meg a forrás. Egy ingatlanvagyon 
értékesítéséből esetlegesen befolyó bevétel a működésbe történő átforgatásáról beszélünk. 
 
Reiner Roland: Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket és bennem már a szeptemberi ülésnél is felmerült, hogy 
érdemes lenne-e hozzányúlni a szociális rendeletünkhöz. Akkor emlékeztettek, hogy nyáron módosítottuk és pont 
a rezsitámogatás alsó küszöbét emeltük meg. Az augusztus végi adatokon már látszott, hogy elfogyott a sor, ezért 
is emeltük meg szeptemberben. Irodavezető Úrtól el szoktam kérni ezeket az adatokat, hogy állnak a különböző 
sorok és kategóriák. Az volt a benyomásom, hogy a szeptemberi módosításhoz képest nem nőtt akkorát, hogy 
beavatkozást igényeljen. Az Iroda hivatalból is folyamatosan nézi az adatokat, én is figyelek erre. Most azt 
mondom, hogy a nálunk lévő rezsitámogatásra, a fővárosi rezsitámogatásra, illetve nálunk a lakhatást segítő, 
egyszeri 100.000 Ft támogatásra van fedezet. Ha bármikor kapunk jelzést, hogy valami megváltozott, olyan 
kérelmek jönnek be, amiket nem tudnak elbírálni és változtatni kell a rendkívüli támogatáson vagy a 
rezsitámogatáson, akkor intézkedni fogunk. Beszéltünk olyanról, hogy esetleg a 12 havi egyenlő összegeket kell 
megváltoztatni úgy, hogy a téli hónapokban nagyobb arányú támogatást adunk. Ilyen dolgokban abszolút van 
nyitottság. A legutóbb másfél hete kértem adatokat Irodavezető Úrtól, és ezek alapján nem látok akut problémát. 
Ha bármikor lesz ilyen, akkor hozzá fogunk nyúlni és lesz rá fedezet. 
 
Baranyi Krisztina: Amellett, hogy elég széleskörű az ilyen típusú igényekre adható szociális támogatási 
rendszerünk, most még a Főváros ilyen jellegű ügyeivel is helyben foglalkozik az ügyfélszolgálatunk, tehát 
egyszerre a kettőt ajánlva tudjuk ellátni azokat, akik erre rászorulnak. Gyakorlatilag így már havi jelentős összegű 
támogatást tudunk nyújtani. Jó kérdés, hogy mit tekintünk jelentősnek, de viszonylag magas, és a többi kerülethez 
mérten is magas összegű segítséget tudunk adni. 
 
Deutsch László: Átvágnám a gordiuszi csomót. Javaslom, hogy Mezey Úr vonja vissza az indítványát azzal a 
feltétellel, hogy jövő hónapban visszakerül elénk. Kérjük a Jegyző Asszony és kabinetjének segítségét, hogy a 
törvényességi észrevételt orvosolja és abban a szellemben segítsenek elkészíteni az előterjesztést, ahogyan ő azt 
kéri. Így nyerünk egy hónapot, törvényességi okok nem fognak fennállni, így meg fog felelni az elvárásoknak. 
 
Torzsa Sándor: Sikerült tisztázni, hogy nem a rezsivédelmi alappal van probléma, hanem a megjelölt forrás nem 
megfelelő. Javasolnám, hogy a szándéknyilatkozatban ne ezt az ingatlant címkézzük meg. A tájékoztatóban 
olvashattuk, hogy 97 millió Ft-tal több lett az ingatlanadó bevétel, ezt a plusz pénzt helyezzük a rezsivédelmi alapba, 
ne pedig az ingatlaneladásból származó pénzt. Legyen az alapja ez az adóbevétel és ha jól értem, akkor létre is 
lehet hozni a rezsivédelmi alapot, a részleteket illetően pedig Polgármester Asszonyt kérnénk fel a kidolgozásra. 
Én nem úgy értelmeztem, hogy szociális segélyekre költenénk, hanem inkább intézményi problémák kezelésére 
szánná az előterjesztő. Az óvodák, egészségügyi szolgáltatók megnövekedett kiadására lehetne használni, de már 
most bólogat az előterjesztő, hogy nem. Szerintem nem a szociális segélyekről van szó ebben az előterjesztésben, 
hanem az intézményeink finanszírozásáról. 800 millió Ft egyébként is sok lenne erre a célra, de 97 millió Ft-ot 
úgyis erre költenénk, mert mi másra? Az előterjesztésnek valóban sok értelme nincsen, de így legalább jól hangzik. 
 
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Amikor az intézményi szinten jelentkező többletköltségekről beszélünk, akkor arra ott kell 
tekintettel lenni, amikor tervezzük a költségvetést. Amikor benyújtják a jövő évi igényeiket, akkor már a 
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megnövekedett rezsiárakkal számolnak. Enélkül annyi történne, hogy létrehoz egy alapot, amiből a megfelelő 
arányban kiveszünk valamit és abból adunk, nem pedig a teljes, rendelkezésre álló pénzből. Tehát valamilyen 
képlet alapján ebből az alapból adunk például a FESZ-nek egy bizonyos összeget, aminek sok értelme nincs. 
Pontosítást kérnék Mezey Úrtól, mert azt írja, hogy „a ferencvárosi fenntartású szociális és egyéb intézmények, a 
kerületben élő önkormányzati bérlakásban élők és ezen túl minden egyéb a kerültben élő számára” segítség lehet 
ez az alap. Ez nem mindegy, mert az egyik oldalt a saját költségvetési forrásainkból támogatjuk, illetve pótoljuk ki, 
a másiknak pedig szociális támogatásokkal segítünk. Nekem ez sem tiszta, ezért várom a választ és kérem 
pontosítsa, kikre is gondolt. 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Úgy látom nem én vagyok az egyetlen, akinek feltűnt ez a terjedelmes plusz. 
Szeretném kijavítani Torzsa Sándort, mert az előirányzathoz képest az építmény-, és telekadó szummája negatív 
szám, mínusz 14 millió Ft-os összeget mutat. Az idegenforgalmi adóval együtt kerülünk át plusz 93 millió Ft-ra. 
Szerintem erre gondolt Képviselő Úr. 
 
Reiner Roland: Annak nincs értelme, hogy októberben hozunk egy döntést rezsivédelmi alap felállításáról, 
miközben novemberben költségvetést kell módosítani. Csak azért, hogy teljesítsük az Önök kérését, behozunk egy 
módosítást, ahol létrehozzuk a rezsivédelmi alapot 100 millió Ft-tal, majd Polgármester Asszony vagy én beadunk 
egy módosító javaslatot, hogy ebből csoportosítsunk át a FIÜK költségvetésébe. Egy ilyen alapnak márciusban 
van értelme, mondván, hogy megnézzük, novemberben mennyit kell majd pótolni. Ha valamit szeretnének, akkor 
fogadják el, hogy a 2022. évi többlet adóbevételekből a megnövekedett rezsiköltségek finanszírozását támogatja 
az Önkormányzat. Ezzel is csak leírjuk, hogy a meleg víz meleg, de legalább végrehajtható. Ha 2023-ra akarunk 
rezsivédelmi alapot létrehozni – aminek lehet, hogy van is értelme -, akkor azt a 2023-as költségvetésben kell 
megtenni. Ha az idei évre teszem be, akkor sem vagyok beljebb a jövő év első 5 hónapjában, mert csak a 
zárszámadáskor fog visszajönni. Kérem, hogy ne nehezítsük a saját helyzetünket azzal, hogy olyasmit fogadunk 
el, ami leírva jól hangzik. 
 
Csóti Zsombor képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Mezey István: Egyértelmű, hogy Önök minden rossz gondolatukat bele tudták szuszakolni ebbe az 
előterjesztésbe. FIDESZ-es lózung, semmi értelme, stb., stb. Mi sem mondjuk el ezeket a dehonesztáló és 
kifejezetten személyeskedő megjegyzéseket a képviselői vagy polgármesteri előterjesztéseknél. Én nem adtam be 
elég korán, ezzel szemben Torzsa Úr napelemes ötletét mindenki üdvözölte, pedig lehet, hogy 4-5 évvel ezelőtt is 
releváns lett volna, mert akkor is sütött a nap. Szerintem nem így kellene ezt a kérdést megközelíteni. Ez egy 
szándéknyilatkozat és sokkal jobban jártunk volna, ha a szavazataikkal támogatták vagy nem támogatták volna, 
minthogy ilyen vita alakult ki belőle. Én biztosan rosszul éreztem magam, hogy mindenféle álságos politikai 
szándékot belelátó megjegyzéseket tettek. Egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy köszönjük, de nem, vagy nem 
így támogatjuk. Így biztosan mindenki a Képviselő-testület vitakultúráját javító szándékkal állt volna a kérdéshez. 
Egész jól elvitatkoztak nélkülünk is, szándékosan nem is kértem szót. Egyszerűen elképesztő ennek a Képviselő-
testületnek a vitakultúrája. Amikor megkérdőjelezik azt, hogy egy Képviselőnek van-e lehetősége egy 
szándéknyilatkozatot, akár politikai nyilatkozatot is előterjeszteni, akkor hadd kérdezzem meg, hogy Önök tényleg 
úgy gondolnak magukra, mint a demokrácia őreire? Ha abban is kételkedünk, hogy valaki idehozhat-e egy kérdést, 
akkor azt gondolom, hogy a demokráciafelfogásukkal, különösen Polgármester Asszonyéval hatalmas probléma 
van. Hiába mondja azt, hogy 9 évig vezettük ezt az Önkormányzatot. Akkor értelemszerűen nem tudtam volna ezt 
az előterjesztést a Képviselő-testület elé hozni, nem így lett volna ennek értelme. Remélem nem gondolja azt, hogy 
azért, mert a 2019-es választást az Önök pártszövetsége nyerte, nekünk már nem lehet szót kérnünk vagy 
benyújtanunk egy előterjesztést. Szeretném, ha ettől sokkal belátóbb módon és normálisabban állnánk egymás 
dolgaihoz. Természetesen elfogadom, ha nem értenek vele egyet, vagy Alpolgármester Úr költségvetési 
nehézséget lát benne. Egy szavazatban ki tudják nyilvánítani a véleményüket és felesleges egymást minősíteni, 
egymás ötletével visszaélni. Továbbra is fenntartom, hogy szükségünk van ilyen típusú védelmi alapra. Amikor 
eladunk egy önkormányzati tulajdonú társasházat és abból kifizetjük a pénzbeli térítést kérőket, az is hasonlít 
ehhez. Ott is felhalmozási célú bevételt költünk el arra, hogy az ott lakó embereket kiköltöztessük. Nem teljesen 
példa nélküli még a saját Önkormányzatunk életében sem, hogy felhalmozási bevételt olyan működési célra 
használunk, ami éppen megszorít. Mindenesetre nem szeretném, ha a szándékot elvitatnák az előterjesztéstől. 
Egy szándéknyilatkozat elfogadására gondoltam, ami ennek a bevételnek az elhatárolását és a jövő évi 
költségvetésben való, erre a célra történő felhasználására vonatkozik. Nem kérem, hogy feltétlenül értsenek vele 
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egyet, de a rárakódó pluszt hagyják valahol máshol. Mondják el a folyosón, mert szerintem méltatlan, hogy ilyen 
kérdésekben is politikai lózungokat és ide nem illő dolgokat mondanak. 
 
Sajó Ákos képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
Baranyi Krisztina: Nem tudom mire fel mondja, hogy nem lehet előterjeszteni, nem lehet semmit szólni, hiszen 
amint látja, még egy törvényességi észrevétellel is ide kerül az anyaga, vitatkozunk róla. A Képviselők komolyan 
veszik, végiggondolják, kérdéseket tesznek fel és igen, vitatkoznak. A mi vitakultúránk olyan, amilyen, de az biztos, 
hogy Önök nem vesznek figyelembe semmilyen ellenzéki javaslatot, nem fontolnak meg ellenzéki javaslatot, nem 
vitatkoznak, szóba sem állnak ellenzékiekkel. A vitakultúrát olyan pártban, olyan országvezetéssel, akik nem 
folytatnak vitákat nemhogy a politikusokkal, de egyetlen társadalmi csoporttal sem, sem tanárokkal, sem óvónőkkel, 
sem munkavállalókkal, nehéz számon kérni. Ha majd Önök leülnek vitázni a tanárokkal, vagy nem veszik le a 
telefonszámokat a tankerület weboldaláról, hogy véletlenül se lehessen őket felhívni és kérdezni, akkor lehet 
számon kérni a vitakultúrát.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Nem kampányrendezvényen, hanem képviselő-testületi ülésen vagyunk. 
Amiről Ön beszél, az nem az előterjesztés része. Levezető Elnökként próbálja a saját malmára hajtani ezt az 
egészet és kijönni a kellemetlen helyzetből. Nem tudom, hogy miért kapálódzik ennyire ez ellen az előterjesztés 
ellen. Ha már megvan a helye ennek a pénznek, akkor mondják meg és nincs tovább vita. Ezek szerint valahova 
el akarják költeni. Ha megmondja, hogy hova, akkor le lehet rövidíteni az egészet. 
 
Szilágyi Zsolt képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Ez volt az ügyrend? Nem fedeztem fel benne ügyrendi javaslatot. Viszont az már erősen látszik, 
hogy több képviselő-testületi ülésen is megpróbálja azt elérni, hogy a polgármester egyáltalán ne szólhasson hozzá 
az ülésen, se napirend előtt, se a napirendi pontok tárgyalásakor. Egy kicsit furcsállom, de értem az igényt. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Miközben a vitakultúrát rója fel, rám nézve személyeskedik. Azt vegyük észre, hogy senki nem 
vitatta, hogy van-e joga napirendre kerülni az előterjesztésnek. Annyit kérdeztem, hogy úgy kerülhet-e napirendre 
valami, hogy ott van mellette a törvényességi észrevétel. Miután kaptam választ, nem is tartottam fenn az 
aggályomat. A kettő azért nem ugyanaz, hogy a jogot vitatom, vagy van kérdés ezzel kapcsolatban. Nem kell 
messzire visszamenni az időben, Gyurákovics Andrea javaslata is napirenden volt és meg is szavaztuk, igaz 
módosításokkal. Ez a nagy drámázás jól hangzik, csak nem ez a valóság. 
 
Torzsa Sándor: Minden döntés előtt azt vizsgálom, hogy egyáltalán szükség van-e erre az intézményesülésre. 
Hallgatva a vitát azt érzem, hogy miután tisztáztuk a jogi észrevételeket, még pénzt is tudnánk erre találni. De nincs 
rá szükség, mert önmagától mechanizmus, hogy megvédjük a rezsitől az óvodáinkat és minden más 
intézményünket is, igyekszünk a lakosságot is. Sajnos én ezt most nem tudom megszavazni. A jó szándékot 
elfogadom, de tegnap sem szavaztam meg. Értékelem, hogy próbálkoznak, ha a Parlamentben nem is, mert ott 
ugye rezsiemelésről döntenek, de itt, ellenzékben igyekeznek megvédeni az embereket. Lehet, hogy fordítva kicsit 
hatékonyabb lenne a dolog. Azért továbbra is az Önök Kormánya adja a lakosságnak a 12 Ft-os paksi áramot 
hétszeres áron, az önkormányzatoknak pedig húszszoros áron. Ezt rögzítsük és minden alkalommal érdemes is 
elmondani. Ma szó volt a napelemekről is, de nem akartam elmondani, amit most mégis: 5 Ft-ért veszi meg az 
MVM Zrt. a lakosságtól a napelemek által termelt áramot – igen, mert tudják ez úgy van, hogy ennyit érnek -, és 
ezt adja el 70 Ft-ért.  
 
Takács Krisztián: Ha már szóba került, egy kis napi színesként megemlítem, hogy ma jelentették be, hogy az 
ezek után kiadott napelemekre már nem ad visszatáplálási engedélyt az MVM Zrt., mert a rendszer nem bírja el. 
Ez csak egy újabb jele annak, hogy egyébként mennyire szétverték a magyar energetikai infrastruktúrát az elmúlt 
időszakban. Visszatérve a vitára, őszintén megmondom, hogy nem teljesen értettem, mi volt a szándék az 
előterjesztéssel. Én azt olvastam ki belőle, hogy a lakosság felé nyújtandó segélycsomagot, támogatási alapot 
szeretnének létrehozni. A vita során számomra is kiderült, hogy ez nem így van. Így már én sem látom értelmét, 
hiszen hivatali keretek között is lehet ezt intézni, ahogyan Alpolgármester Úr utalt a költségvetés módosítására, 
stb. Ettől függetlenül szerintem ezekre a vitákra szükség van, de nem beszélhetek a Képviselő-testület minden 
tagja nevében, mert a vitakultúrával tényleg sok embernél probléma van.  
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Mezey István: Elnézést, hogy annál a mondatnál pont Mátyás képviselő úrra néztem. Mostantól nagyon figyelnem 
kell rá, hogy melyik kimondott mondatnál, ne adj Isten, kritikai megjegyzésnél melyik Képviselőre nézek. 
 
Baranyi Krisztina: Nézzen mindig rám, az a legegyszerűbb. 
 
Mezey István: Le volt írva az előterjesztésben, nem árulok zsákbamacskát, hogy elsősorban az intézményi és 
csak másodsorban lakossági célú elkülönítést javasolnék tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy a keret fedezi a 
kiadásokat. Ezt nem is rejtettük véka alá. Látom, hogy a Képviselőtársaim és Polgármester Asszony is az országos 
politikai frusztrációját szeretné levezetni ebben a teremben. Nem tudom, hogy ez szerencsés-e. Nekünk szegezik, 
hogy mi milyenek vagyunk, de ez egy másik viszonyrendszer, mert Önök is és mi is Ferencvárosban megválasztott 
Képviselők vagyunk. Mi a ferencvárosi viszonyrendszerben tudunk gondolkodni, míg Önök a világpolitikától kezdve 
az országos politikáig mindent behoznak ebbe a terembe. Ez az Önök felelőssége és igen, le is tudják szavazni a 
FIDESZ-t. 
 
Baranyi Krisztina: Higgye el, én, Jancsó képviselő asszony, Hidasi képviselő úr, akár még Torzsa képviselő úr is 
pontosan ismerjük az itteni viszonyrendszert. Pontosan emlékszünk, hogyan zártak ki bennünket a bizottságokból 
a politikai véleményünk és a sajtónyilatkozataink miatt. Emlékszünk rá, hogy bosszúból – hogy lefelezzék a 
javadalmazásunkat - milyen sajtóközleményt tettek ki, milyen módon kezelték a kritikai hangokat. Ezt a 
viszonyrendszert is ismerjük, higgye el. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 230/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
378/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ elfogadja a 230/2022. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szándéknyilatkozatot. 
2./ felkéri Polgármesteri Hivatalt a rezsivédelmi alap felhasználására vonatkozó előterjesztés elkészítésére.” 

 (4 igen, 3 nem, 7 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Nem  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Deutsch László  Tartózkodott  
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Jancsó Andrea  Távol  
Sajó Ákos  Távol 
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
 
17./ Javaslat postai szolgáltatás létesítésére a József Attila-lakótelepen 

220/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
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Jancsó Andrea képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Hidasi Gyula: A részönkormányzati vita alapján a határozati javaslat 2. pontjához tennék egy módosító javaslatot. 
A „folytasson tárgyalásokat” szövegrész helyett „kössön megállapodást” szöveg szerepeljen. Ezzel fogadta el a 
határozatot a Részönkormányzat. 
 
Baranyi Krisztina: Ha a posta nem akar velünk megállapodást kötni, akkor én nem tudok vele megállapodást 
kötni. Szerintem a folytasson tárgyalásokat inkább megfelelő lenne. Ha azt mondja a posta, hogy ebben a 
helyiségben megnyitja a szolgáltatásokat, de mi ezért fizessünk évi 1 milliárd Ft-ot, akkor ez alapján nekem meg 
kell kötnöm azt a szerződést. 
 
Torzsa Sándor: Megint úgy érzem, hogy belecsaptunk a lecsóba. A Demokraták Ferencvárosért aláírásokat 
gyűjtött, ez a szervezet már nem csak az MSZP és a DK Képviselőit takarja, hanem a Jobbikos és Párbeszédes 
Képviselőt is, valamint a területileg illetékes Momentumos Képviselő is részt vett ebben a munkában. Több, mint 
1.500 db aláírást gyűjtöttünk. A lakótelepi emberek nagyon el vannak keseredve amiatt, hogy elindult egy nagyon 
szomorú tendencia náluk. A József Attila-lakótelepen szolgáltatások szűnnek meg, az OTP bank bezárta a fiókját, 
a díjbeszedő megszüntette a telephelyét és úgy érzik a lakók, hogy valamiért büntetik őket, emiatt a 100-as postát 
már nem hagyhatjuk. Ez olyan színvonal visszaesést jelent, hogy muszáj volt valamit lépnünk. Ahogyan 
Polgármester Asszony kérte, összedugtuk a fejünket és dolgoztunk a megoldáson. Kiderült, hogy a postának van 
egy üres ingatlanja a lakótelepen, a Napfény utcai Spar mellett. Az ott lévő kiürített ingatlan a posta tulajdona. Egy 
elég nagy épület, elég lenne arra, hogy kiszolgálja a lakótelepet, hangsúlyosan az ajánlott levelek átvételét. 
Szerintem a posta bonyolult és nagy rendszerében sem merült fel, hogy nekik van itt egy ingatlanuk, ezért nem is 
került a látókörükbe. A 100-as postát nem anyagi okok miatt zárják be, hanem azért, mert egy FIDESZ-es oligarcha 
felvásárolta és kitette onnan a postát, most pedig szétszórják a szolgáltatást különböző helyeken, tehát máshol 
kapacitást kell bővíteniük. Ha ezt ide helyezik át, akkor megoldható a szolgáltatás. 
 
Szilágyi Zsolt képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Baranyi Krisztina: Azt kell mondanom, hogy sajnos ez nem így van. A Magyar Posta Zrt. nem csak 
Ferencvárosban, hanem országszerte zár be postákat és pontosan azért, mert kapacitás szűkítést hajt végre. Nem 
azért akarják bezárni, mert eladták a helyiséget, és akkor is bezárták volna, ha nem adják el. Többször tárgyaltunk 
személyesen ebben az ügyben, nem fognak egy másik épületben postát nyitni. Ha nem sikerül az Önkormányzat 
által biztosított helyiségben és az Önkormányzattal együttműködésben fiók postát nyitnia, akkor egyáltalán nem 
nyit kirendeltséget, hanem a Shopmarkban és a Lurdy Házban működő postahivatalok fogják átvenni a kapacitást. 
Nem lesz másik posta a saját épületükben sem a lakótelepen. Valószínűleg egyébként az ingatlant is értékesítik, 
de ettől függetlenül szívesen kezdek tárgyalásokat, csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy magállapodást tudok 
kötni a Magyar Posta Zrt-vel. Ő nem akar ebben megállapodni velünk, abban akar megállapodni, hogy a másik két 
ügyfélszolgálati postahelyhez hasonló helyet nyissunk még egyet a lakótelepen, a Sparban lévő kihelyezett posta 
mellett. Hogy ott milyen szolgáltatások lesznek a meglévő, klasszikus alapszolgáltatásokon kívül, lesz-e ajánlott 
levél átvétel, attól függ, hogy mi mennyit fizetünk a közös működtetés keretében a szolgáltatásaiért. Vannak 
szolgáltatás csomagok, mindegyiknek más a díja. Ebben lehet megállapodni a Magyar Posta Zrt-vel, de ők másik 
postát nem fognak nyitni a 100-as posta helyett, ez egészen biztos. Szívesen kezdek róla tárgyalásokat, de ilyen 
megállapodást nem fognak velünk kötni. 
 
Kállay Gáborné képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Jancsó Andrea: A József Attila-lakótelep önkormányzati képviselőinek egyetlen kötelessége van, a lakossági 
igényt közvetíteni és arra megoldást kínálni. Mi ebben az előterjesztésben megoldást kínáltunk és azt gondolom, 
hogy Polgármester Asszony jó tárgyalási képességekkel rendelkezik, ezzel akár keresztül is viheti ezt a javaslatot. 
Nem hiszem, hogy egy ügyfélszolgálati iroda épületében alkalmas hely lenne arra, hogy postai szolgáltatást 
nyújtsunk. A Toronyház utcai iroda annyira kicsi, hogy ott már semmilyen kiszolgálás nem fér el. A Spar melletti 
kihelyezett kis posta a 100-as posta kihelyezett ügyfélszolgálati irodája és ha a 100-as posta megszűnik, akkor 
vele együtt ez a postai szolgáltatás is. Innentől kezdve a lakótelepiek postai szolgáltatás nélkül maradnak. 
Kisgyermekes anyukákkal, idősebb korosztállyal is találkoztunk, akiknek igenis nehézséget jelent bárhova 
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máshova elmenni egy ajánlott levélért vagy a nyugdíjukért. Mindenképpen kérjük Polgármester Asszonyt, hogy 
tárgyaljon és ha úgy adódik, akkor csikarja ki, hogy a rendelkezésre álló, posta tulajdonában álló épületbe vigyék 
a szolgáltatást. 
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek Képviselő Asszonnyal, ezt az igényt természetesen közvetíteni kell a posta felé. 
Csupán a realitásokat próbáltam megvilágítani. Látom az is terjed a telepen, pedig hamis információ, hogy bezárják 
a Spar épületében lévő kihelyezett postát. Nem zárják be, ezt nagyon határozottan kijelentették. Két kisebb 
postahelyiség lenne a lakótelepen, köztük ez. Nem ellene mennék ennek a határozati javaslatnak, csak azt 
mondom, hogy ha azt szabják meg, hogy kössek megállapodást erre a helyiségre, akkor nem fogom tudni 
végrehajtani, mert a posta nem fog megállapodást kötni erre a helyiségre. Annyit kérek, hogy az eredeti 
„tárgyalásokat folytasson” maradjon a határozati javaslatban például azzal kiegészítve, hogy érje el a legjobb 
megoldást.  
 
Torzsa Sándor: Én tudok más megoldást mondani, ha nem fog menni ennél az épületnél. Nem marad más 
lehetőségünk, mint buszjáratot indítani a Shopmarkhoz és a Lurdy Házhoz. Az nem elfogadható, hogy a 
lakótelepről a Lurdy Házhoz két átszállással lehet eljutni, a Shopmarkba pedig eggyel. Ez nonszensz. A 181-es 
busszal ki kell menni a metróig, a metrótól átszállni az 1-es villamosra és úgy lehet eljutni a Lurdy Házig. Nincs 
közvetlen járat, csak az óránként közlekedő busz. Egy darab ajánlott levélért 2 db BKV jegyet lyukasztani 
nonszensz, ez nem szolgáltatás. Nem gondolja komolyan az Állam és a Magyar Posta Zrt. hogy ezt el fogja fogadni 
egy 15.000 fős lakóközösség? Ennyien laknak a József Attila-lakótelepen és a MÁV-Aszódi telepen, ez egy 
kisvárosnyi mennyiségű ember. Ez nem elfogadható, ráadásul úgy, hogy van egy évek óta üresen álló ingatlanuk 
éppen itt. Sajnos kell indítanunk egy járatot, vagy ezt fizetjük ki, vagy azt fizetjük ki, de emberek nem maradhatnak 
postai szolgáltatás nélkül. 
 
Baranyi Krisztina: Biztosan félreérthető voltam. A szolgáltatások köréről, ami egy együttműködésben nyíló postán 
lenne, meg tudunk egyezni. Ha azt kérjük a postától, hogy az ajánlott küldeményeket ne csak a Corvin Plázában, 
a Lurdy Házban és a Shopmarkban lehessen átvenni, akkor erről meg tudunk állapodni, erről tudunk tárgyalni. Két 
csomagautomatát is felállítanak, az egyiket talán már telepítették is a benzinkút mellett, a másik pedig bent lenne 
a telepen. Ilyen jellegű megegyezéseket tudunk kötni, a szolgáltatásokat itt tudjuk tartani. Azt mondom, hogy a 
100-as posta helyett egy másik postát nem fognak nyitni a lakótelepen. Ezt nagyon határozottan kijelentették és 
talán Önök is megkapták azt a tájékoztató levelet, ami egy újbóli tájékoztatás. Pár nappal ezelőtt kértem 
Kabinetvezető Urat, hogy küldje el Önöknek, nem tudom, megkapták-e. Ha nem, el fogjuk küldeni. Az alacsony 
forgalmú posták bezárásáról döntött a vállalat, 92 db postát zárnak be Budapesten, stb. Meg is indokolják, hogy 
erre miért van szükség. Természetesen mindannyiunk közös érdeke, hogy a postai szolgáltatások ne legyenek 
elérhetetlenek a lakótelepen. Egyébként sok embert pozitívan érintenek ezek a változások. Alpolgármester Úr a 
Mester utcából eddig a 100-as postára járt átvenni az ajánlott leveleit, most pedig már a Corvin Plázába tud menni. 
Vannak tehát jó páran, akiket ez pozitívan érint, nem csak negatív változást jelent ez a bezárás. 
 
Takács Máriusz: Még az első ülések egyikén, 2019-ben fogadtunk el egy határozatot, amiben arra kértük a Magyar 
Posta Zrt-ét, hogy a Lurdy Házban lévő postát bővítse ki és ajánlott levelet, csomagot is át lehessen venni. Ha jól 
értem, ez a 3 évvel ezelőtti döntés most sikeresen célba ért. Ezt különösen üdvözlöm, mert az én körzetemben is 
van egy posta a Soroksári úton, amit szintén bezárnak. A Haller utca környékén élőknek ez előny, de pontosan 
mikortól is fogja ellátni ezeket a funkciókat az újonnan kijelölt Lurdy posta? 
 
Baranyi Krisztina: A 100-as posta bezárására 2023. első negyedévének végén, március-áprilisban fog sor kerülni. 
Ekkor fognak bővülni a szolgáltatások az új helyszíneken. A kisebbeket viszont hamarabb zárják be, talán már nem 
is működik a Soroksári úton sem. 
 
Jancsó Andrea: A 100-as posta végleges bezárás lesz, míg a kilencven valahány budapesti posta bezárása 
átmeneti, a rezsiköltségekre hivatkozva. Ne keverjük össze a kettőt! Adnék egy kis muníciót Polgármester 
Asszonynak. A postatörvény 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egyetemes postai szolgáltató köteles a 
szolgáltatás elérését lehetővé tevő felvételi és kézbesítési pontok számát, elhelyezését és időbeli elérhetőségét 
úgy meghatározni, hogy az alkalmazkodjon a felhasználók igényeihez. Íme, itt van egy lakótelep igénye. Innentől 
kezdve ez egy jó tárgyalási alap arra, hogy az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot keresztülvigye a Magyar 
Posta Zrt-én. 
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Baranyi Krisztina: Mindent meg fogok tenni, ami tőlem telik. Több kérdés, hozzászólás nincs. Az előterjesztő 
befogadta a módosító indítványt, így kérem, szavazzunk a 220/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a 
Részönkormányzat által módosított szöveg szerint, bármennyire is igyekeztem elmondani, hogy nem biztos, hogy 
végre tudom hajtani. 
 
 
 
 
379/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ támogatja a 1098 Budapest, Napfény utca 8. szám alatti ingatlan teljes körű postai szolgáltatás (ideértve a 

levélfeladás, csekkbefizetés, ajánlott küldemények és csomagok átvétele) nyújtása céljából történő 
hasznosítását. 

2./ felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel kössön megállapodást annak érdekében, hogy a Magyar 
Posta Zrt. 2023. évtől teljes körű postai szolgáltatást (ideértve a levélfeladás, csekkbefizetés, ajánlott 
küldemények és csomagok átvétele) nyújtson a 1098 Budapest, Napfény utca 8. szám alatti ingatlanban, egyúttal 
tájékoztassa a képviselő-testületet a tárgyalások alakulásáról. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  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  
Csóti Zsombor  Távol  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
18./ A helyi média feladatellátása 
 232/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
 
Deutsch László: A határozati javaslat 6. pontját módosítanám. Ne a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság vegye a szárnyai alá az ellenőrzést, hanem - miután jóban-rosszban együtt vagyunk - maga 
a Képviselő-testület. Így teljes az előterjesztésem. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 
első öt pontról szavaztunk, amik közül a másodikat nem támogatta a Bizottság. Az első, harmadik-negyedik-ötödik 
pontokat elfogadásra javasoltuk a Képviselő-testületnek. 
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Torzsa Sándor (ÜGYREND): Kérem, hogy a pontokról majd külön-külön szavazzunk és ha lehet, olvassuk is fel a 
határozati javaslatokat, mert lemerült a laptopom. 
 
Gyurákovics Andrea: Volt egy kérdésem Jegyző Asszonyhoz a főszerkesztő szerződésével kapcsolatban, amire 
kaptam is egy választ Ügyvezető Asszonyon keresztül. Ez az volt, hogy nincs szerződés. Akkor kértem e-mailben 
egy írásos választ, hogy ha nincs szerződésünk a főszerkesztővel, akkor Vágvölgyi B. András milyen 
felhatalmazással szerepel az újságban, mint főszerkesztő. Most akkor ki a főszerkesztő? 
 
dr. Bencsik Márta: Amikor válaszoltunk, akkor az igaz volt, mert a munkaszerződés még tárgyalás alatt volt, nem 
kötöttük meg. Október 1-től van munkaszerződése Vágvölgyi B. Andrásnak és szeptember 29-én kötöttük azt meg. 
A szeptemberi időszakra megbízási szerződés alapján dolgozott, ezt is akkor zártuk le. Most már munkaviszonyban 
áll főszerkesztőként, de akkor teljesen igaz volt a válasz, mert még tárgyaltunk. Természetesen a szerződéskötést 
közvetlenül megelőzően Vágvölgyi B. András elállt a pertől is. 
 
Kállay Gáborné képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Deutsch László: Csapjunk bele a lecsóba. Amikor vége lett a pandémiának, megkapta a drótot, hogy vége az 
egyeduralkodásának és akkor hozta létre ezt a műremeket. Megtette a Ferencváros c. újság jogutódjának, papíron. 
Alapító okirata nincs, majd kiderült, hogy nem is jogutód, Vágvölgyi Úr beosztásával, kinevezésivel, jogcímeivel 
nem vagyunk tisztában. Az én olvasatomban a főszerkesztő egy vezető. Nagyon jól tudjuk, hogy Vágvölgyi Úr 2022 
végéig el van tiltva a tisztségviseléstől, így nem tudta behozni médiacézárnak. Jelenleg a céget vezető hölgy 
megbízása 2022. december 31-ig szól, 2023. január 1-től várható Vágvölgyi Úr felbukkanása ebben a pozícióban. 
Ahogyan a mélyen tisztelt Polgármester Asszonyt ismerem, ami törvénytelenséget ebben el lehetett követni, azt 
Ön mindet elkövette. A 9-es olyan alkotmány, aminek nincs alapító okirata, mintha a honlapom egyesült volna a 9-
es TV-vel. Szépen bevitte a csapdába a Képviselő-testületet. Amikor Hagymási Úr elbúcsúzott Vágvölgyi Úrtól, 
leváltottuk a cég éléről. Csak egyet felejtett el mondani, hogy a tévétől is elbocsájtotta. Az eredmény látható. Ön, 
aki az átláthatóságot kedveli, érzékelhette, hogy nem volt közvetítés. Ön csak egyet szeret, ha rajtunk átlát, de 
Önmagán nem. Mocskos egy dolog, Asszonyom. De ezt folyamatosan bizonyítja. Változtathat hússzor nevet, 
százszor hajszínt, de amíg a mocskos természetén és a mocskos száján nem változtat, addig Önnek senki nem 
fog elhinni semmit. Nem véletlen, hogy az utolsó közvélemény-kutatás Önre nézve igazán negatív. Ne felejtsük el, 
hogy a Képviselő-testület hozott egy döntést, amiben köteleztük magunkat, hogy kiírunk egy vezetői és egy 
főszerkesztői pályázatot. Mielőtt művészi módon mindent egybe mos, Ön csak a 250/2022. és a 252/2022. sz. 
határozatainkat támadta meg vétóval. Ha ezt is megtámadta volna, a következő képviselő-testületi ülésre ezt is be 
kellett volna hoznia a vétó által érintett döntések között. Nagyon szeretném, ha ezekre a vádakra, észrevételekre 
nem a Jegyző Asszonnyal válaszoltatna, hanem Ön felelne. Hiszen Ön jogi szakértő, saját jogi szakvéleménye 
van, ezt hallottuk a képviselői tiszteletdíj visszamenőleges kiutalása ügyében is. Ebbe belekeverte a Jogi Csoportot 
is, ahol senki nem vállalta ezt. Szeretném tudni, hogy mikor lesz kiírva a főszerkesztői pályázat és Vágvölgyi B. 
András szerződését,ha ideiglenesen el is tudom fogadni, de állandóra semmi esetre sem. Ami kárt lehetett tenni, 
azt az úriember megtette. Ez az ember mindenhonnan balhéval jött el, nem békével. Terjeszti a tanait, miközben 
vannak jobboldali, baloldali emberek és apolitikusok. Utóbbi azt jelenti Asszonyom, hogy értse, hogy undorodik a 
politikától. Amióta Ön itt van, az ilyen emberek száma sokasodik. Felteszem a kérdést: miért nem hajtatta, hajtatja 
végre a Képviselő-testület határozatát? Ha jól tudom, erre határidőt is adtunk. Ne mosolyogjon Asszonyom, ez 
undorító. A szovjet hadsereget vissza lehet kergetni ezzel a mosollyal. Körülbelül ugyanazt gondolom Önről, mint 
Ön rólam. Ezek igen kellemetlen kérdések, az Ön szavahihetőségét vonják kétségbe és egyre inkább 
bebizonyosodik, hogy Ön nem az Önkormányzatnak vesz fel vezető tisztségviselőket, hanem saját magának. Első 
a lojalitás. Ezt már érzem is az új média Igazgató Asszonyon. 
 
Baranyi Krisztina: Ezek szerint ugyanúgy aggódik az egészségemért, mint ahogy én az Önéért. 
 
Gyurákovics Andrea: Nem tudom, továbbították-e Igazgató Asszonynak, de szeptember 29-én kértem azt, hogy 
ha bármilyen formában van Vágvölgyi B. András foglalkoztatva, akkor annak kérném a dokumentumait. Itt akkor 
még egyszer elismétlem, hogy szeretném kérni az összes dokumentációt, ami az újbóli foglalkoztatásával 
kapcsolatos, beleértve a megbízási szerződést és az új főszerkesztői szerződését is, melyet közérdekű 
adatigénylés keretében igénylek. 
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Deutsch László (ÜGYREND): Kedves Asszonyom, magkapta az előterjesztésemet, amiben kérem a két 
főszerkesztő, úgy az újság, mint a tévé vezetőjének a szerződését és az SZMSZ-t? Nem akarok még egy Hagymási 
ügyet. 
 
dr. Bencsik Márta: Nem kaptam meg, de elolvastam, hiszen fent van a honlapon. Amennyiben a Képviselő-testület 
megszavazza ezt a pontot, természetesen a rendelkezésükre bocsátom. Egyébként képviselő-testületi döntés 
nélkül is Önöknek joga van arra, hogy az ilyen szerződéseket elkérjék, én pedig oda fogom adni. Miért hoznám ide 
be? Arról nem tudok, hogy a képviselő-testületi ülésen rendelkezésre kell állnia. Egyébként semmi akadálya, 
elektronikus úton holnap megkapja. A Hivatal segítségét fogom kérni, hogy küldjék ki úgy, ahogy máskor is szokták 
az anyagokat. Talán ez a leglogikusabb, nehogy valaki ne kapja meg. 
 
Torzsa Sándor: A világ összes kincséért sem bitorolnám el Mátyás képviselőtársam nemes pozícióját, amit 
kiharcolt magának ebben a Képviselő-testületben, miszerint ő a törvényesség őre és felhívja a figyelmet az 
előterjesztésekkel kapcsolatos esetleges törvénytelenségekre. Hovatovább nem is ez a szakmám, de bennem 
felmerült egy kérdőjel a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban. Egy munkaszerződésben elbocsátási okként 
fel lehet tüntetni, hogy valaki pártosan vagy pártatlanul végezze a munkáját? Ez jogszerű? Bele lehet írni egy 
munkaszerződésbe és el is lehet bocsátani valakit ennek alapján? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Sokat beszéltünk erről tegnap a bizottsági ülésen és kérdeztük Aljegyző Úr álláspontját. Ezen 
kérdéskör volt az, ami miatt nem kapott többséget ez a pont. Éppen ezek az aggályok merültek fel bennünk is, 
emiatt nem ment át ez a javaslat. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Nem voltam ott a tegnapi vitán, de ha Aljegyző Úr bólintott, akkor valóban, a felmondás 
indokait alapvetően a jogszabályok határozzák meg. Követelmények támaszthatóak a Képviselő-testület részéről, 
de nyilván nem ez a forma a legszerencsésebb.  
 
Baranyi Krisztina: Eszerint az előterjesztés szerint első olvasatban a Képviselő-testület eldönti, hogy a médiacég 
munkavállalói eleget tesznek-e a pártatlanság, közszolgálatiság, hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményeinek. Erről mi döntünk, mint nem tudom mi, szakértők, médiahatóság? A határozati javaslat 6. pontja 
szerint mi vizsgáljuk, hogy teljesítik-e ezeket a feltételeket és amennyiben nem, a 2. pont szerint ez felmondási 
oknak minősül. Magyarul egy politikai testület egy bizonyos időpillanatban a saját véleménye alapján 
megmondhatja, hogy valakit kirúg-e, vagy nem. Erről szól az előterjesztés. Azt, hogy a tulajdonos, vagyis az 
ügyvezető mi alapján állapítja meg, hogy a munkavállaló megszegte-e az 1. pontban felsorolt követelményeket, a 
6. pont szerint a Képviselő-testület mondja meg és dönti el. A FIDESZ-es médiában többször elmondott ugyanezen 
érveket már többször hallottam Gyurákovics képviselő asszonytól. Most papíron nem tőlük jött előterjesztésként, 
hanem Deutsch képviselő úrtól, de ennyi a különbség. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Idéznék a társaság alapító okiratából: „a közszolgáltatási szerződés rögzíti, hogy a 
kft. célja a független, hiteles, tényalapú, minőségi tájékoztatás. Azt hiszem, ez egyértelmű. Hogy mi hogyan 
döntünk, a szemünknek hiszünk és elnézést, hogy nem tudok úgy énekelni, mint Ön. Kérem, hogy mielőtt politikai 
ügyet csinálunk ebből, szavazzunk. 
 
Gyurákovics Andrea: A Képviselő-testület nem politikai testület, hanem tulajdonosi jogkörrel rendelkezik. Ilyen 
minőségben eljárhatunk és nem a cégvezető a tulajdonos, mert ő a mi önkormányzati cégünknek a vezetője. A 
tulajdonosi jogköröket tudomásom szerint még a Képviselő-testület gyakorolja, de lehet, hogy ez is polgármesteri 
hatáskör lesz és akkor valóban nem sok dolgunk lesz már. Minden egyes mondatával FIDESZ-ezik, ezt értem, 
mert kezdődik a kampány és Önnek is tartoznia kell valamelyik oldalhoz. Nem tudom, esetleg Ön is árnyékkormányt 
akar-e létrehozni, mert ebből lassan ez lesz. Jelzem, hogy Deutsch képviselő úr nem a mi frakciónk tagja, sem a 
másik két frakcióé, ő egy független Képviselő. Megpróbál minket mindenkivel összemosni, de külön, önálló frakció 
vagyunk külön, önálló véleménnyel. Ezt Ön megkérdőjelezheti és bírálhatja, de az Ön szava egy a tizennyolc közül. 
 
Baranyi Krisztina: Arra hívtam fel a figyelmet, hogy ugyanezek az érvek, ugyanebben a sorrendben a FIDESZ-es 
sajtóban elhangzottak az Ön részéről. Lehet, hogy nem kell, de én elmondom. Köszönöm, hogy még szólhatok a 
képviselő-testületi ülésen. Még egyszer: a 6. pont felkéri a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságot, illetve ez 10 perce változott Képviselő-testületre, hogy az 1. pontban írt követelményeknek a 
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Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. közfeladat-ellátása során történő érvényesülését kísérje figyelemmel, 
ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy nem működik pártatlanul, kiegyensúlyozottan, 
hitelesen és közszolgálati módon, akkor ezt jelzi az ügyvezetőnek a 2. pont szerint, aki ez alapján a döntés alapján 
kirúgja az ott alkalmazásban álló munkavállalókat. Kérdezem a cégvezetőt, hogy Ön is így értelmezi ezeket a 
javaslatokat? 
 
dr. Bencsik Márta: Ettől lehet tartani. Az utolsó pontban a „figyelemmel kísérés” szerintem teljesen rendben van, 
az „ellenőrzés” szó nem tudom pontosan, mit takar és milyen következményekkel jár. Csak attól óvnám a 
Képviselő-testületet, hogy jogilag nem definiált fogalmakat emel be egy határozatba és annak valamilyen 
következményt szab. A 2. pont teljesen jogszerűtlen lenne a jogi álláspontom szerint, mert a felmondási okok 
eléggé stricktek, a felmondást a Munka Törvénykönyve rendezi. A közszolgálatiság, a pártatlanság nem jogi 
definíciók, a jogban nincsenek sehol meghatározva. A közszolgálatiság egyetlen helyen van meghatározva, amikor 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-ről beszél M1-estől a Kossuth és Dankó Rádióig bezárólag. Az arra 
vonatkozó szabályok a közszolgálati szabályok. Pártatlanságot nem ismer a jog. A kiegyensúlyozottságot igen, de 
az pedig kifejezetten csak a hír-, és tájékoztató műsorszámokra vonatkozik. A Képviselő-testületnek módja van 
arra, hogy kidolgozza, ő hogyan érti ezeket a szabályokat, milyen definíciókat ért alatta. Mindezt be lehet emelni a 
közszolgáltatási szerződésbe és akkor számon lehet kérni. Így az a problémám, hogy nem tudom, ki mit ért alatta. 
Ebből következően ezek nehezen értelmezhető szabályok, amiknek olyan következménye is lehet, hogy retorzióval 
vagy szankcióval jár, ami jogszerűtlen lesz. Visszatérve a 6. ponthoz, az ellenőrzéstől óvnék. Létrehoznak erre egy 
szervezetet, vagy szúrópróba-szerűen elolvassák az írásokat? Melyik Képviselőnek mi lesz a véleménye egy adott 
cikkről? Hogyan kell ezt értelmezni? Az egész újságra, vagy külön egy újságcikkre értendő? Erre nincsenek a 
jogban szabályok, mert nem erre vonatkozik például a kiegyensúlyozottság. Azt nem erre találták ki. A figyelemmel 
kísérést rendkívül fontosnak tartanám azzal együtt, hogy a Képviselő-testület vagy a Kulturális, Oktatási, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot találjon ki erre egy metódust, ami nyilvános és a fogyasztók is, a csinálók 
is tisztában vannak vele. 
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Az ülésvezetést kritizálnám egy kicsit, mint néhány napja képviselő. Deutsch Úr az 
előbb kért szót, nem kapott, kénytelen volt előterjesztőként ügyrendi gombot nyomni és kért valamit. Ez elkerülte 
az ülésvezető figyelmét. Nem volt szavazás, arról, amit kért, hanem folytatódott tovább a vita. Piros gombbal kérte, 
nem vagyok színtévesztő. A jogosítványomat 2 hónapja hosszabbították meg. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a vita lezárásáról. 
 
380/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 232/2022. 
sz. – „A helyi média feladatellátása” című – előterjesztés napirendi vitáját lezárja.” 

(6 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Deutsch László  Nem szavazott 
Szilágyi Zsolt  Nem szavazott 
Árva Péter  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Nem  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
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Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
  
Baranyi Krisztina: Folytatjuk a vitát.  
 
Deutsch László (ÜGYREND): Az előterjesztésemet nem fejeztem be, van még egy szóbeli is. Engedje meg, hogy 
megdicsérjem, amiért a régi gyógyszert alkalmazta. Itt van az Igazgató Asszony, aki jogilag mindent aggályosnak 
tart, húzza az időt és kétségeket akar bennünk ébreszteni. Ha a Képviselő-testület dönt valamit, az többségi 
demokrácia. Innentől kezdve Asszonyom, Önnek egy dolga van, hogy végrehajtsa azt, amiről döntünk. Remélem 
ez világos. Az előterjesztésem szóbeli része egy kérdés a Polgármester Asszonyhoz. Mikor lesz kiírva a 
főszerkesztői pályázat? Erre feltétlenül kérek választ és nem a médiacézárnőtől, hanem Öntől. 
 
Baranyi Krisztina: A főszerkesztői pályázat nem lesz kiírva, de a médiacég ügyeivel kapcsolatban az Ügyvezető 
Asszony tud Önnek válaszolni. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazza meg az előterjesztésemet. Kérjük fel 
a Jegyző Asszonyt, hogy forduljon a fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy végignézve a határozatainkat, döntéseinket, 
Baranyi Krisztina Professzor Asszony ennek megfelelően lépett-e, intézkedett-e? Miután a Kormányhivatal 
állásfoglalást jegyzői szint alatt nem ad, ő forduljon hozzájuk, így mindenre fény derül. Mi a törvényes, mi a 
törvénytelen, mit vétózott, mit nem vétózott, mit mos egybe. Kérem a Képviselők segítségét és megismételt 
szavazást, mert néhányan nem nyomtunk az előbb, köztük én sem. 
 
Baranyi Krisztina: A vita folytatásáról kér megismételt szavazást? Közben már folytatjuk. 
 
Deutsch László: Igen. Rajzoljam le? Azóta volt egy újabb előterjesztésem és ezt fontosabbnak vélem. Jegyző 
Asszonyon keresztül forduljunk a fővárosi Kormányhivatalhoz. Remélem érthető volt, amit mondtam. 
 
Baranyi Krisztina: Ugyan határozatképesek voltunk és érvényes határozatot hoztunk, kérem, szavazzunk újra a 
vita befejezéséről. Az előterjesztő újbóli szavazást kért erről. 
 
381/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 232/2022. 
sz. – „A helyi média feladatellátása” című – előterjesztés napirendi vitáját lezárja.” 

(8 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Jancsó Andrea  Nem  
Dr. Mátyás Ferenc Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
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Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
dr. Mátyás Ferenc: A sok igazság ellenére is fontos tisztázni egy demokratikus döntés esetében is, hogy van jogi 
következmény, van olyan, hogy Kúria és Alkotmánybíróság. Nem lehet azt mondani, hogy ha a többség megszavaz 
valamit, majd jogi kifogás merül fel ellene, akkor minden áron végre kell hajtani. Deutsch képviselőtársam 
kijelentését finomítanám, mert ebben a formában nem állja meg a helyét. A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság üléséről kiemelném, hogy a határozati javaslatban 6. pont nem volt, mert a vita kezdetén az 
előterjesztő visszavonta. Mi kizárólag az 1-5. pontokról folytattunk le vitát, a 6. pont tárgytalan volt. Érdemes lehet 
figyelembe venni a 2. pontnál, hogy igaz, hogy az Önkormányzat a tulajdonos, de nem a munkáltató. Az 
Önkormányzat, mint tulajdonos, kinevez valakit a médiacég élére és ő lesz a munkáltató. Onnantól kezdve a 
tulajdonos nyilván a cégvezetőn keresztül bele tud szólni a folyamatokba, de hogy határozatba foglalva átnyúljunk 
fölötte és beleírjunk valamit a munkaszerződésbe felmondási okként, a Munka Törvénykönyvén túli okként rögzítve, 
nem érzem megalapozottnak. Nézek Jegyző Asszonyra és Aljegyző Úrra, hogy mondják el a véleményüket, mert 
munkajog szempontjából ők sokkal többet látott emberek, mint én. Teljesen egyetértek azzal, amit Ügyvezető 
Asszony mondott a pártatlanság jogi értelmezéséről. Ez a kritika Vágvölgyi B. András ellen szól, neki volt több 
írása, megnyilvánulása, ami hagyott némi kívánnivalót maga után és akkor most finoman és korrektül fogalmaztam. 
Viszont az a szabály, ami benne van a 2. pontban, nem csak rá vonatkozik, hanem mindenki másra is. Ha egy 
egyszerű kis mezei újságíró ír egy olyan cikket, amiről valaki azt gondolja, hogy az aztán nem pártatlan, rossz 
színben tüntet fel valakit, akkor fel tudja srófolni úgy, hogy a Képviselő-testület azt mondja, ő nem pártatlan és ki 
kell rúgni. Az előterjesztés ebben nem enged differenciálni. A Munka Törvénykönyve egy viszonylag komplex 
szankciórendszerrel operál, aminek az egyik végső pontja a kirúgás. Hogy azonnali, vagy rendes felmondás, az 
egy másik dolog, de ezt megelőzően vannak különböző lehetőségek a munkáltató kezében. Eltekintve Vágvölgyi 
úrtól egy egyszerű újságíró esetében sem ad lehetőséget differenciálásra, mert ha azt mondjuk, hogy valaki 
egyetlen cikkében nem volt pártatlan, akkor ki kell rúgni. Jelenleg ezt mondja az előterjesztés és ez nekem 
problematikus, ezért nem tudtam támogatni ezt a pontot. A 6. pontról pedig nem szavaztunk. 
 
Torzsa Sándor: Ha a magyar televízió jogilag megfelel a közszolgálati és pártatlansági kritériumoknak, akkor 
nagyon rendben vagyunk. Nem hiszem, hogy előrébb lennénk, ha ezt a jogi szempontot bármire is 
érvényesítenénk. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzem, hogy színvonaltalan a vita, pedig ez egy fontos 
kérdés. Arra törekedni, hogy pártatlan, kiegyensúlyozott média legyen a kerületben és ennek érdekében tegyünk 
minél többet, próbáljunk őrséget felállítani, az egy fontos kérdés. Ebben sok megoldás lehetséges. Még Hagymási 
Zoltán volt az igazgató, amikor egy bizottsági ülésen pedzegettem, hogy jó lenne megteremteni a civil kontrollt a 
szó jó értelmében. A média kapjon valamiféle civil felügyeletet, aki véleményezhet, terelgetheti az irányokat. Akkor 
még volt lelkesedés, de később elhalt, nem lett kidolgozva. Mezey és Zombory képviselő urak biztosan emlékeznek 
rá, hogy a 2006-2010-es ciklusban ugyanilyen üléseken hatalmas viták folytak arról, hogy új struktúrájú újság jöjjön 
létre és legyen pártatlan. Ott az lett a megoldás, hogy két független médiaelemző cég monitorozta az újságot és 
ajánlásokat fogalmaztak meg, amiket a sajtó igyekezett megfogadni és beépíteni. Sajnálom, hogy ilyen javaslatok 
nincsenek, mert szerintem növelnék a helyi újság hozzáadott értékét és a kontrollt, ami megteremthetné a negyedik 
hatalmi ág valódi ellensúlyát. Semelyik hatalmi ágnak nem jó, ha nincsenek fékek és ellensúlyok. A kritika fő tárgya 
és újra meg újra megfogalmazódik, hogy látjuk a negyedik hatalmi ágat, de nem tudjuk, hogy hogyan alakíthatnánk 
ki ezen a területen a fékek és ellensúlyok rendszerét. Szerintem évtizedek óta erről szól a vita a média kapcsán 
nem csak nálunk, hanem szinte mindenhol. 
 
Deutsch László: Mátyás kollegának megismétlem, amit tegnap mondtam. Minden újságnál van olvasószerkesztő. 
Ő el szokta olvasni a cikkeket és a túlzó véleményeket kigyomlálja. Egyből kirúgni? Hagymási Zoltánt hanyadszorra 
rúgták ki? Nulladikra, elsőre, másodikra, ötödikre? Itt nincs kegyelem, a mi nimbuszunk forog kockán. Volt egy 
szóbeli előterjesztésem, ami szerint felkérjük a Jegyző Asszonyt, hogy vétó ügyben kérjen állásfoglalást a 
Kormányhivataltól. Erről kérek szavazást és ennek eredményétől függően lépjen a Jegyző Asszony, vagy ne lépjen. 
Azt hiszem, mindenki értette a kérdés lényegét. A Polgármester Asszony összemosta a vétót olyan napirendi 
ponttal, amit elfelejtett megvétózni.  
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dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Ha már meg lettem szólítva, ügyrenddel válaszolnék, mert egyébként sosem 
kerülnék sorra. Az előbb sem. Érezzük ugye a különbséget aközött, hogy valaki a cég vezetője vagy az 
alkalmazottja? A kettő azért nem ugyanaz munkajogilag, ég és föld a kettő közötti különbség. Kérem 
Képviselőtársamat, hogy ne vonjuk őket egybe, mert teljesen más kategóriák. 
 
Baranyi Krisztina: Talán sokan nem tudják, de az előző ciklusban a Ferencváros újság főszerkesztője egy 
úszómester végzettséggel rendelkező pártkatona volt, olvasószerkesztője pedig Deutsch Kornélia. 
 
Szilágyi Zsolt: A napirend előtti hozzászólásomhoz visszakanyarodva, a cikkek valódiságát ki ellenőrzi? Ki azért 
a felelős, ha olyanok jelennek meg, amiknek valóságalapjuk van, de a valóságot csak nyomokban tartalmaznak? 
Hivatalosan szeretném megkapni, hogy ki készíti a fotókat az újságnak, mivel, és mennyibe kerül a képek darabja? 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Kivételesen válaszolnom kell a piszkosságára, Asszonyom. Tudom, hogy Veres Úr 
volt a főszerkesztő, a nejemet pedig Bácskai János kérte fel az utolsó 8 hónapban, mert panasz volt az újságra 
fogalmazásban, helyesírásban, témaválasztásban. Ezért havi bruttó 100.000 Ft-ot kapott. Tudomásom szerint egy 
olvasószerkesztő nem ennyit keres. Innentől kezdve hagyja abba a családom mocskolását! Az Ön szépségénél 
csak a jelleme piszkosabb. 
 
Baranyi Krisztina: Továbbra is csak azt tudom javasolni, hogy vigyázzon az egészségére! Tényleg, mert látom, 
hogy annyira felindult és annyira gyűlöl engem, nehogy aztán valami baj történjen a nagy indulatban! 
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Az undornak is vannak határai, most már ezt fejezzük be! 
 
Baranyi Krisztina: Egyetértek. A határozati javaslat 1. pontja gyakorlatilag egy definíció arról, hogy a feladatellátás 
alapvető követelménye a közszolgálatiság, a pártatlanság, a hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás. Nem tudom, 
hogy erről miért kellene határozatot hozni, mert ez egy axióma. A 2. pontról többen elmondták, hogy egyrészt 
jogilag aggályos, másrészt végrehajthatatlan. A 3. pont egy egyszerű kéréssel a Szervezési Csoport felé 
teljesíthető, nem látom, miért kellene róla határozatot hozni. A 4. pont szerint az ügyvezetőnek tájékoztatnia kell a 
Képviselő-testületet a főszerkesztői pozícióval kapcsolatos pályázatról. Nem látom, hogy erről miért kellene 
határozatot hozni, hiszen a pályázat már évekkel ezelőtt lezajlott. Az ügyvezető ettől függetlenül nyugodtan írhat 
róla egy tájékoztatót. Ezek az érvek és kijelentések, hogy bizonyos határozat nem lett megvétózva, történt egy hiba 
amit nem vettem észre, mind Gyurákovics képviselő asszonytól hangzottak el a FIDESZ-es műsorokban, 
nyilvánosan. Tudjuk, hogy ezek kinek az aggályai és felvetései. Afelől ne legyen kétségünk, hogy ez egy FIDESZ-
es határozati javaslatcsomag. Szó szerint ezeket mondta el az egyik influenszernek, átküldöm majd a linket a 
Képviselőknek is. Megvétóztam a főszerkesztői pályázatot, sőt, az volt az egész vétóemelés oka. Értem, hogy ezt 
vitatják, forduljanak a Kormányhivatalhoz, de ennek a határozati javaslatnak konkrétan nincs értelme. A 6. pontot 
a Bizottság sem tárgyalta, eszerint a Képviselő-testületnek kellene ellenőriznie, hogy pártatlan-e a helyi média. 
Ezzel ugyanott lennénk, mint amikor elkezdtük az egész ügyet. Ezt a javaslatot nem tartom döntésre érdemesnek 
és ezt javaslom a Képviselőtársaimnak is. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Nem tudom, mit lehet Önön szeretni. Feltettem egy javaslatot a Képviselő-testület 
felé, döntse el a fővárosi Kormányhivatal, hogy Ön mit vétózott meg. Kérem a Képviselők szavazatait ehhez. Így 
formába tudjuk hozni a Jegyző Asszonyt, hogy levélben forduljon a fővárosi Kormányhivatalhoz. Most Asszonyom, 
ne húzza tovább az időt! Nem fogom elfelejteni, ehhez jogom van! 
 
Baranyi Krisztina: Hanyadik pontként értelmezzük ezt a javaslatot? 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Örülök, hogy figyel, Asszonyom! A vétóról beszélek. De azt hiszem, hogy 
legközelebb lerajzolom Önnek a napirendi pontokat és a vétót külön, de arra még nincs hieroglifa. 
 
Baranyi Krisztina: Ez nem szerepel a határozati javaslati pontok között. 
Deutsch László (ÜGYREND): Mondtam, hogy attól függetlenül van ez a határozati javaslatom, egy 
előterjesztésem. Melyik adást nézi, Asszonyom? 
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Baranyi Krisztina: Előterjesztést ülés közben nem tud benyújtani. A napirenden lévő előterjesztéséhez tud 
módosító javaslatot tenni. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Kérem dr. Mátyás Ferenc segítségét, mert úgy látszik, hogy a hülyék párbeszéde 
zajlik jelenleg.  
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): 2019. év vége óta nincs szóbeli és azonnali előterjesztés. Módosítani lehet az 
előterjesztést, de akkor meg kell jelölni a módosítást. Amit kér Képviselő Úr szavaztatni, az nem szerepel a 
napirenden. Ha erről szavazást szeretne, akkor ki kellene vele egészíteni az előterjesztést, viszont önmagában ez 
az anyag nem a vétóról szól. Szerintem ez szétfeszíti az előterjesztés kereteit. Csak módosítani lehet, de helyben 
kitalált előterjesztéseket nem lehet behozni, mert nincs napirenden. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): A határozati javaslat 4. pontja: a Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 9 Magazin főszerkesztői pozíciójával kapcsolatos pályázatról a Képviselő-
testületet tájékoztassa. Ez az, Feri. Professzor Asszony bejelentette, hogy tárgytalan, mert évekkel ezelőtt 
megválasztottuk a főszerkesztőt. Csak közben ki lett rúgva. 
 
Baranyi Krisztina: Több kérdés, hozzászólás nincs. Torzsa Úr kérésének megfelelően egyenként fogunk szavazni 
a határozati javaslat pontjairól, amiket fel is olvasok. Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 1. pontjáról, egy rögzítésről. 
 
382/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Ferencvárosi 
Média Nonprofit Kft. által kiadott helyi újság, magazin, valamint működtetett televízió és egyéb médium 
feladatellátásának alapvető követelménye a közszolgálatiság, a pártatlanság, a hiteles és kiegyensúlyozott 
tájékoztatás. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető  

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Távol  
Csóti Zsombor  Távol  
Reiner Roland  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Definíciókról nem szavazok. Ez olyan, mintha felolvasnánk egy könyvből egy tételmondatot és 
megszavaznánk, hogy az igaz-e, vagy sem. Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának 2. pontjáról. Egyszerűbben, írja be a munkavállaló szerződésébe, hogy amennyiben ennek az 
axiómának nem tesz eleget … 
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Gyurákovics Andrea: Ne kommentálja a határozati javaslatot, szavazás van. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk. 
 
383/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a gazdasági társaság közfeladat-ellátása során a 232/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatának 1. pontjában írt követelményeket következetesen – a közfeladat ellátásában részt vevő 
személyekkel kötött munkaszerződésben vagy más szerződésben, szükség szerint a szerződés módosításának 
kezdeményezésével – érvényesítse, azzal, hogy a 232/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában 
írt követelmények megszegése felmondási ok.”  

(7 igen, 3 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Torzsa Sándor  Nem  
Hidasi Gyula  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Amint látja Képviselő Asszony, amiről van értelme, arról szavazok. Csak az 
értelmetlenségekről, amiket Ön diktált tollba, azokról nem szavazok. 
 
Gyurákovics Andrea: A kommentálás nem tartozik a szavazás menetéhez, csak a határozati javaslat felolvasása 
és a szavazás indítása. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjáról. 
 
384/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy hogy a 9 TV és a 9 Magazin főszerkesztőjének munkaszerződését, valamint 
munkaköri leírását – figyelemmel a személyes adatok védelmére – küldje meg a Képviselő-testület tagjainak. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
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Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Távol  
Csóti Zsombor  Távol  
Reiner Roland  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 4. pontjáról. 
 
385/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 9 Magazin főszerkesztői pozíciójával kapcsolatos pályázatról a Képviselő-
testületet tájékoztassa. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bencsik Márta ügyvezető 

(14 igen, egyhangú) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Távol  
Csóti Zsombor  Távol  
Reiner Roland  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 5. pontjáról. 
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386/2022. (X.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 9 TV és a 9 Magazin 
főszerkesztőjét, hogy a Képviselő-testület ülésein személyesen legyenek jelen. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: dr. Bencsik Márta 

(13 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Takács Máriusz  Tartózkodott  
Torzsa Sándor  Tartózkodott  
Csóti Zsombor  Távol  
Reiner Roland  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a 232/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatának 6. pontjáról. 
 
387/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 232/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában írt követelményeknek a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
közfeladat-ellátása során történő érvényesülését figyelemmel kíséri, ellenőrzi.” 

(7 igen, 4 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Baranyi Krisztina  Nem  
Reiner Roland  Nem  
Takács Máriusz  Nem  
Torzsa Sándor  Nem  
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
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Takács Zoltán  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol 
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Elhangzott javaslatként, hogy novemberben ne a hónap második csütörtökén, hanem 17-én, a 
harmadik csütörtökön tartsuk a rendes ülésünket. Kérem, szavazzunk erről. 
 
388/2022. (X.13.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. 
novemberi rendes ülését november 17-én tartja. 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  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  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Nem  
Deutsch László  Tartózkodott  
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott  
Csóti Zsombor  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: A hátralevő két napirendi pont, a kitüntetés és a hatósági ügyek megtárgyalásához zárt ülést 
rendelek el. 
 
Mezey István képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Deutsch László képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
 
19./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására 

231/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke 
 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
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389/2022. (X.13.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben 
a „Humanitas Ferencváros” díjat Siroki István részére adományozza. 
Határidő: 2022. november 12.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 14 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  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  
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Csóti Zsombor  Távol  
Deutsch László  Távol  
Mezey István  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
A 19. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, valamint a 20. sz. napirendi ponttal kapcsolatos 
hozzászólások és a 390-404/2022. (X.13.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 

 
 

Reiner Roland: Köszönöm mindenkinek a mai munkáját. A Képviselő-testület ülését 17:24 órakor bezárom.  
 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Baranyi Krisztina 

polgármester 
Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 
 

 
 
 
Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető 
 


