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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2022. november 17-én 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, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián, Takács Máriusz, Takács Zoltán, Torzsa Sándor, 
Zombory Miklós képviselők, 
 
Baranyi Krisztina polgármester,  
Reiner Roland alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző,  
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Berner József, Csendes Sándor, Hidasi Gábor, Janitz Gergő, Kövesi György, Rimovszki Tamás, Romhányi Ildikó, 
dr. Sotkó Béla, Szilágyi Imre, Szili Adrián, dr. Világos István, Koór Henrietta, Rapay-Kósa Eszter – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 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, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Sztarenki Pál 
– Pinceszínház igazgatója, Tamás Margit – FESZGYI gazdasági vezetője, Szabó Géza, Cséplő Dániel István, 
Vágvölgyi B. András – 9 Magazin főszerkesztője, Gégény Péter ferencvárosi lakos, dr. Kis Róbert – pályázó, Pál 
Erika – pályázó, Szalontai Edit – pályázó. 
 
 
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 17 fővel határozatképes. Tájékoztatom Önöket, hogy a 8. és a 22. sz. napirendi javaslatok lekerülnek a 
napirendről, később fogjuk megvitatni őket. A 11. és a 18. sz. napirendi pontokat pedig összevontan szeretném 
tárgyalni. A napirendhez egyéb kérdés, javaslat? 
 
Gyurákovics Andrea: Kérem, hogy a 23. sz. napirendi javaslatot a költségvetés előtt tárgyaljuk meg, második 
napirendként. Az eredeti 6. napirendi pont után kérem a 19. és 27. napirendi javaslatokat tárgyalni és az eredeti 
10. után a 26. napirendi javaslatot. 
 
Deutsch László: Az én kérésem egyszerűbb. A 28. napirendi javaslatot szeretném a 23. pontnak besorolni. 
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Baranyi Krisztina: Először Gyurákovics képviselő asszony javaslatáról szavazunk, miszerint a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság határozatairól szóló előterjesztést, illetve az Imre utca Ligeti György 
utcává történő átnevezését a 6. napirendi pont, az életjáradéki szolgáltatásról szóló rendelet után tárgyaljuk. Ezen 
kívül a médiacég ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírását a FESZ Kft. gazdasági igazgatói 
pályázata után tárgyaljuk. A rezsivédelmi alap létrehozását szintén a 6. napirendi pont után tárgyaljuk. Kérem, 
szavazzunk. 
 
410/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 251/2022. sz. 
– „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című – 
előterjesztést 2. napirendi pontként, a 254/2022. sz. – „Döntés a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság 
korábbi határozatairól” című - előterjesztést 8. napirendi pontként, a 263/2022. sz. – „Rezsivédelmi alap 
létrehozása” című – előterjesztést 9. napirendi pontként, a 268/2022. sz. – „Az Imre utca Ligeti György utcává 
történő átnevezésével kapcsolatos döntés” című – előterjesztést 13. napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  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  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: A második javaslat a 269/2022. sz. előterjesztés 23. napirendi pontként történő 
megtárgyalásáról szólt. Kérem, szavazzunk erről. 
 
411/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 269/2022. sz. 
– „Javaslat szakmai segítségnyújtás kérésére Budapest Főváros Kormányhivatalától” című – előterjesztést 23. 
napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
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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  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
Baranyi Krisztina: Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről. 
 
412/2022. (XI.17.) sz. 

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

vonatkozó pályázat elbírálása 
239/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

251/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

(egyfordulóban) 
245/2022., 245/2-5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
(I. forduló) 

246/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)  
241/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és 

telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet, és a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 
szóló 41/2021. (XII.14.) rendelet hatályon kívül helyezése (egyfordulóban) 

240/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
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7./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 
262/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

8./ Döntés a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság korábbi határozatairól 
254/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök 

 
9./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

263/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 
 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Város Teampannon Kft. és a NIF Zrt., között 
kötött háromoldalú szerződések módosítása 

266/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

237/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
12./ Közérdekű információkat tartalmazó táblák kihelyezése a lépcsőházakba 

250/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő 

 
13./ Az Imre utca Ligeti György utcává történő átnevezésével kapcsolatos döntés 

268/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
14./ a) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (I.27.) számú 

határozatának módosítása 
234/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

14./ b) Döntés a Hivatal zárva tartásáról, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 74/2022. (II.17.) számú normatív határozatának módosítása 

253/2022., 253/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
15./ Javaslat ellátási szerződés módosítására 

235/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
16./ Javaslat alapítványok által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

236/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
17./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

242/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
18./ Javaslat emléktábla állítására 

238/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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19./ Javaslat díjfizetés felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban 
252/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
20./ Javaslat a József Attila-lakótelep parkolási anomáliáinak megszüntetésére 

264/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea, Hidasi Gyula, Csóti Zsombor önkormányzati képviselők 

 
21./ Javaslat a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére 

244/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
22./ Kampfl József „Fókák- díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni 

térrendezése során kialakításra kerülő térre 
255/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
23./ Javaslat szakmai segítségnyújtás kérésére Budapest Főváros Kormányhivatalától 

269/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 

 
24./ Kezdeményezés a kereskedelmi törvény magánszálláshely és az egyéb szálláshelyek szempontjából történő 

módosítására 
265/2022. sz. előterjesztés 
lőterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
25./ Javasat egyes ingatlanok bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó pályázatok „kiberelem.hu” weboldalon 

történő közzétételére 
267/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő 

 
26./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

258/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
27./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

259/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke 

 
28./ Önkormányzati hatósági ügyek 

260/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 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  
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Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen 
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Csóti Zsombor: 150 évvel ezelőtt, november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével megszületett az ország 
Fővárosa. Megragadnám az alkalmat, hogy boldog születésnapot kívánjak Budapestnek. 
 
Baranyi Krisztina: Csatlakozom Képviselő Úrhoz. 
 
Zombory Miklós: A „Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására” című előterjesztésbe nem tudom, 
hogyan kerültem be. Egészen érdekes módon, mert bárki is a javaslattevő, egy Képviselőnek annyit illene tudnia, 
hogy regnáló, aktív képviselő eleve kiesik a javasolt személyek köréből. Köszönöm a jelölést, de tárgytalan, 
ahogyan szokták mondani. 
 
Torzsa Sándor: Az elmúlt hetekben egy józan ésszel nehezen értelmezhető párbeszéd kapott nagyobb 
nyilvánosságot kecskékről, nemi közösülésről és egy családanyáról, aki történetesen Ferencváros polgármestere. 
Elnézésüket kell kérnem, de a pontos történetet nem hozhatom Önök elé, mert ilyen szavak és gondolatok ide, a 
Képviselő-testület ülésére nem valók. Azt gondolom, mindenki tudja, hogy miről beszélek. Szeretnék szétoszlatni 
egy tévedést. Amit azon a felvételen hallunk, az nem propaganda, hanem egy végtelenül primitív, tahó és kicsinyes 
beszéd, amelynek csupán egyetlen egy célja volt, hogy megalázzon, megszégyenítsen valakit, akire a FIDESZ 
kulturális elitje politikai ellenfélként tekint. A Demokraták Frakciója nevében a leghatározottabban elutasítunk a 
közbeszédben minden ilyen megnyilvánulást. Alapelvnek kell lennie, hogy egy politikust nem testi és nemi 
adottságai, vallása vagy származása alapján kell megítélni, hanem tettei és cselekedetei alapján. Egyszerűen és 
világosan ki kell mondani, ez tűrhetetlen! Jó érzésű ember ilyen színvonalú mondatokkal nem tud azonosulni. A 
közbeszéd további elaljasulásának gátat kell szabni. Ez mindenkinek az érdeke, hiszen az ilyen típusú beszédnek 
a valódi veszélye az, hogy teljesen megöli és ellehetetleníti az értelmes és normális kritikát, a párbeszédet, egy 
szóval a közéletet. A FIDESZ-től mi már nem várjuk el, hogy elhatárolódjon a saját kulturális elitjük mondataitól és 
azt sem, hogy bocsánatot kérjenek. Egyszerűen csak hagyják ezt abba! Erre kérünk mindenkit, aki nyilvánosan, a 
tévében, rádióban, lépcsőházban, kocsmában, vagy csak egy Facebook posztban megnyilvánul, mert mégiscsak 
előbb vagyunk emberek, csak utána baloldaliak és jobboldaliak. 
 
Takács Krisztián: Nagyjából másfél hónapja volt, hogy a szakirodát és az egyik önkormányzati céget megkértem, 
hogy rendezzék a Bakáts tér 8. sz. előtti helyzetet. 4-5 db korlátelem került utólag telepítésre, ezek kifordultak a 
földből, valamelyik teljesen és az egyik lakónak kellett visszatennie a helyére, hogy ne botoljanak el benne az arra 
járók. Másfél hónap alatt nem sikerült elérni, hogy ezt a néhány oszlopot egyszerűen visszaássuk a földbe, esetleg 
kicsit mélyebben, mint korábban volt. Tudtommal mászókának sem használták, hiszen kicsik hozzá. Úgy 
tájékoztattak, hogy felmerült egy vita a garanciális javítást illetően. Kérem Jegyző Asszonyt – de gondolom, ez 
ügyben Pataki Mártonnal is konzultálni kell -, hogy küldjék el nekem a Bakáts projekt szerződéseit, hogy meg 
tudjam nézni, vállal-e erre valaki garanciát, vagy sem. Tényleg nevetségesnek tartom egy kicsit, hogy egy ilyen 
friss beruházásnál nem tudjuk érvényesíteni a garanciát egy ennyire bagatell ügyben. 
 
Mezey István: Nyilván sok Képviselő tudja, de aki nem, azt tájékoztatom, hogy Ferencvárosban zajlik egy 
közvélemény-kutatás, mely egy politikai megrendelés. Az első kérdéseknél politikusok tetszésindexét kérdezi a 
közvéleménykutató, aki a Medián Kft. Egyértelmű, hogy ez egy politikai indíttatású közvélemény-kutatás. A 
kérdésemet Jegyző Asszonynak címzem és kivételesen nem szóbeli választ kérek, hanem írásosat, melyre az 
SZMSZ-ünk lehetőséget ad. Az Önkormányzat melyik hivatali egysége, irodája, esetleg az Önkormányzat melyik 
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cége volt a megrendelő? Milyen nyilvános döntés előzte meg a kutatás megrendelését, milyen költségvetési forrás 
biztosította a kutatás finanszírozását, milyen összeget fizetett a megrendelő a Medián Kft-nek és esetleges 
közvetítő számára azért, hogy elvégezze ezt a kutatást, ki és milyen szempontok szerint állította össze a 
kérdéssort? Vannak feltételezéseim, de nem tudom, hogy ki a megrendelő. Olyan kérdések is szerepelnek benne, 
amelyek már meghozott döntésekre kérdeznek rá a ferencvárosi polgároknál. Mindenkinek a fantáziájára bízom, 
hogy milyen szándékkal kérdezünk olyasmit, amiről a Képviselő-testület már döntött olyan módon, ami a 
Polgármester Asszony szándékával ellentétes. Természetesen az is előfordulhat, hogy ezt a közvélemény-kutatást 
nem az Önkormányzat rendelte meg, ebben az esetben kérem Jegyző Asszonyt, hogy az Önkormányzat 
hivatalosan keresse meg a Medián Kft-t és kérdezze meg, hogy ki volt a megrendelő, esetleg érdeklődjön a 
szerződés összegéről, bár lehet, hogy erre nem köteles válaszolni a cég. Én megkerestem a Medián Kft-t és el is 
ismerte, hogy Ferencváros területén közvélemény-kutatást folytat. Az itt élők számára is fontos információ, hogy 
nem valamilyen csalás történik, hanem egy teljesen hivatalos közvélemény-kutatás. Korábban is volt már erre 
példa, ha jól emlékszem, a Fudan Egyetem kapcsán. Az ellene szervezett tüntetés időpontját, helyét, a fellépők 
személyét kérdezték és mondták meg a kérdezésben. Ez egy kedves politikai technika arra vonatkozóan, hogy egy 
kutatáson keresztül hogyan lehet a ferencvárosiak véleményét befolyásolni. Szeretném, ha a Képviselők számára 
megküldenék a kérdéssort és a felmérés szempontrendszerét és tisztáznánk, hogy milyen típusú közvélemény- 
kutatás zajlik Ferencvárosban. 
 
Baranyi Krisztina: A FIDESZ még soha nem készíttetett közvélemény-kutatást sehol, sem a kerületben, sem 
országosan. Emlékszünk arra a közvélemény-kutatásra, amit Önök a FEV IX. Zrt. … 
 
Gyurákovics Andrea: Jegyző Asszony, elnézést kérek! Van reagálási lehetőség a napirend előtti hozzászólásra? 
Én nem tudok róla. 
 
Baranyi Krisztina: Megengedi, hogy befejezzem? 
 
Gyurákovics Andrea: Jegyző Asszony is mondja, hogy nincs válaszlehetőség. Jelen pillanatban a napirend előtti 
hozzászólásoknál tartunk. 
 
Baranyi Krisztina: Emlékszünk arra, amikor a FEV IX. Zrt-vel méretett a FIDESZ-es vezetés, például a Fradi 
népszerűségűre kérdeztek rá. De ezt kifejtem majd részletesen a napirend előtti hozzászólásomban. 
 
Szilágyi Zsolt: Van két uszodánk, amik az én kezdeményezésemre lettek felújítva és amíg a Városüzemeltetési 
Iroda tartotta kézben, addig haladt is az ügyük. Az óvoda udvara el is készült, uszodánk viszont még mindig nincs. 
November 17-e van, a vállalás szeptember 1-je volt. Hogy halad az uszodák dolga? A 9 magazinnal kapcsolatban 
feltettem egy kérdést dr. Bencsik Mártának a legutóbbi ülésen. A képek árára kérdeztem rá. Az egyik fotósnak x 
összegért 10 db képet kell teljesítenie, a másik viszont 5.000-50.000 Ft közötti összeget kap képenként. Az az 
érdekes, hogy a címlapfotóért 30.000 Ft-ot szoktak fizetni, ami a legmagasabb díjazású fotó. Akkor miért fizetnek 
50.000 Ft-ot? Az előző számban szerepelt, hogy ki volt a fotós, mindkettejük neve meg volt jelölve. Itt viszont az 
szerepel, hogy 9 magazin. A 9 magazin nem tud fotózni. A hölgy velem szemben tud fotózni, de egy újság nem. 
Meg kellene jelölni, hogy ki készíti a fényképeket. A hátulján ott van az MTI-től vásárolt képnél a fotós neve. Arra 
kérek választ, hogy ha a címlapfotó a legmagasabb összegű 30.000 Ft-ért, akkor mi az 50.000 Ft és mi a 40.000 
Ft? Ismét sikerült az újságban szóról szóra nem azt leírni, amit elmondtam napirend előtt. Az 51-es villamos 
ügyében sem csak a Jobbik végzi az aláírásgyűjtést, a Demokraták Frakciója és a Momentum is ki szokott jönni 
segíteni. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Szeretném rögzíteni, hogy mi is egyetértünk a Demokraták Frakciójának álláspontjával és mi 
is ezt képviseljük. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy ez egy kétoldalú dolog, ami magába foglalja azt, hogy ha 
nem értünk egyet, akkor a Képviselőtársunkat nem nácizzuk le, nem hülyézzük le nyilvános képviselő-testületi 
ülésen. Jó lenne, ha mindkét irányba megvalósuló dolog lenne a tisztelet. Jelenleg vannak hiátusok ezen a 
területen. Tudom, hogy sokszor előkerült már és unalmas is a közérthetőségi összefoglaló, de szóvá teszem, mert 
vannak hiányosságok akár az Önkormányzat, akár az újság oldaláról. Nézem, keresem Czuk Dorottyát, aki a 
kapcsolattartó az újság felé, de nem látom. Legyen kedves intézkedni, hogy az utóbbi hónapokban elfogadott, 
megalkotott rendeleteink közérthetőséi összefoglalója legyen elérhető a lapban. Erre van rendeletbe foglalt 
kötelezettsége az Önkormányzatnak. Egy hónappal ezelőtt kértem, hogy az esővizes rendelet első fordulója után 
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két hónappal később jöjjön a második forduló azért, hogy normális társadalmi egyeztetést lehessen folytatni ezzel 
kapcsolatban. Kifejezett kérés volt – és megint néznék Czuk Dorottyára -, hogy jelenjen meg egy felhívás az 
újságban, hogy van ilyen tervezet és minél szélesebb körhöz jusson el ennek a híre. A két hónap azért volt, mert 
tudom, hogy a lapzárta időpontjai keretek közé szorítanak minket, de ennyi idő alatt legyen benne legalább egy 
lapszámban az erről szóló tájékoztatás. Ez nem történt meg. Remélem, ebből a felszólalásból nem azt fogja kihozni 
az újság, hogy hisztizek, ahogyan az előző számban is lejött, hogy a napirend előtti hozzászólásoknál Mátyás 
Ferenc összeveszett a jegyzővel, miközben az egy törvényességi jogi vita volt. Ha a tisztelt szerző nem tudja, hogy 
ez mit takar és mi a különbség a kettő között, akkor szívesen tartok neki továbbképzést. A leírtakból látszik, hogy 
semmit nem fogott fel a történtekből. 
 
Takács Zoltán: Ahogyan a kerületi lakosok láthatták Polgármester Asszony imázsvideójában, folytatódik a Gát 
utcában a tömbrehabilitáció. Ez nagyon örvendetes hír minden ferencvárosi lakos számára, viszont úgy gondolom, 
hogy az Önkormányzat részéről adódik némi hiányosság ezzel kapcsolatban és kérem, hogy ezek legyenek 
orvosolva. Érdemben nem értesültek a Gát utcai lakosok arról, hogy számukra mivel is fog járni ez a beruházás. 
Jelenleg is zsákutcaként funkcionál az utca, középen ketté van vágva az építkezés miatt, ami annak befejeztéig 
tartósan így is fog maradni. Ezzel semmi probléma, de a helyieket erről értesíteni kellett volna. Sokan jelezték és 
én is tapasztaltam, hogy az építkezés akkora szálló porral jár, hogy szabályosan ködszerű állapot alakul ki a Gát 
utcában. Kérem a Hivatalt, hogy a kivitelező felé jelezzék ezt, mint megoldandó problémát, mert ebben is példával 
kellene elöl járnunk és kiemelten figyelni arra, hogy a saját beruházásainknál a környező házakban és utcákban 
lakóknak a legkisebb kellemetlenséget okozzuk. Nem gondolom, hogy jó dolog, hogy még a ködmentes napokon 
is ködös állapotot idézünk elő Ferencvárosban. 
 
Deutsch László: Nem tudok szó nélkül elmenni Asszonyom, az ATV-s szereplése mellett. Ne felejtse el, hogy Ön 
60.000 embert képvisel. Vigyázni kell az öltözködésére, a megjelenésére, a stílusára, a mondanivalójára. Ön 
állandóan szégyent hoz ránk. Javaslom, ha még egyszer meghívja az ATV, vigye magával Czuk Dorottyát és 
Somlai Jánost kérdezőnek. Annak idején Torzsa Sanyika beadott az SZMSZ szerkesztő Ideiglenes Bizottság 
ülésére egy előterjesztést, és erről azóta is síri csend van. Mindig csak én szólok, hogy mi van vele. Nem hallom a 
hangod, Sanyika, pedig elég bőbeszédű vagy! Nem is értem, hiszen ez az Ön előterjesztése volt. Az utolsó 
ülésünkön Asszonyom, Ön kétszer nyíltan megfenyegetett, hogy vigyázzak az egészségemre. A Képviselő-testület 
előtt, a tévé nyilvánossága előtt tette ezt. Ebből elegem van! Baranyi Krisztina regnálása alatt többször foglalkozott 
a családommal, velem, a tulajdonságaimmal és általában olyan dolgok következtében, amikor működését, 
munkáságát kritizáltam. Ön még mindig azt hiszi, hogy egyedül dönt mindenben. Nem véletlenül kértem annak 
idején Jegyző Asszonytól az átadható és nem átadható képviselő-testületi jogköröket. Kérem Jegyző Asszonyt, 
hogy menjen végig a jegyzőkönyveken. Szeretném tudni, hogy mitől lettem tolvaj, csináljon egy mélyinterjút Baranyi 
Krisztinával, hogy miért lettem én zsaroló. Szeretném, ha elővenné a feleségem szerződését, a fiam és a mostoha 
fiam állítólag milliós – az előző Önkormányzattal kötött – szerződéseit. Erre 15 napot adok, nem úgy, mint az 
SZMSZ szerkesztő Ideiglenes Bizottság anyagára és megígérem, hogy ezt felteszem a honlapomra. Előre 
figyelmeztetem Asszonyom, hogy ez napirend előtti hozzászólás és nem reflektálok a válaszára. Semmilyen 
rögtönzést nem szeretnék és amennyiben tovább fog sértegetni, jogi útra fogom terelni az ügyet. Elég volt! 
 
Gyurákovics Andrea: Jegyző Asszonyt kérdezem és szeretnék is erre választ kapni. A napirend előtti 
felszólalások elkezdése után, miközben a Képviselők már beszélnek, van-e lehetőség ilyen típusú hozzászólásra 
bejelentkezni? Az én információim szerint nem. Jelzem, hogy az utánam következő Baranyi Krisztina a napirend 
előtti hozzászólások elején nem volt bejelentkezve, most mégis úgy látom, hogy Ő fogja zárni a sort. Még egyszer 
mondom, úgy, hogy nem volt bejelentkezve napirend előtti hozzászólásra. Korábbi ülésen kértem napirend előtt 
tájékoztatót a Börzsöny utcai rendelő felújításáról, ez nem érkezett meg. Szintén nem kaptam választ arra, hogy a 
kerékbilincselés valóban megszűnik-e január 1-től? Nincs válasz arra, hogy ha a Képviselők nem tudnak részt 
venni az üléseken, milyen utasítás szerint kell ezt előre, írásban jelezni? Az SZMSZ ezt nem mondja ki, szeretném 
tudni, hogy miért elvárás ez? Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy tavaly személy szerint ki folytatta le a 
jégpályás tárgyalásokat? Bár Torzsa Sándor az előbb megpróbált minket a földbe döngölni, én meg fogom dicsérni. 
Olyan megállapodást kötött idén a Kultúrpark Zrt-vel, ami sokkal-sokkal előnyösebb, mint a tavalyi évi. Érdekes 
lehet, hogy a közvagyonnal tavaly hogyan sikerült ilyen hanyagul bánni. A hét elején megjelenő kerületi újságban 
már kész tényként közölték, hogy a jégpálya beindul, pedig csak tegnap döntött erről a Bizottság. Úgy látszik, a 
jövőbe látó újságírók dolgoznak a magazinnál. Lehet, hogy hamarosan fogok kérni egy időpontot Ügyvezető 
Asszonytól, hogy a lottószámokat is mondja meg, ha már ennyire a jövőbe látnak a kollegái. Egy cikk mellett nem 
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fogok tudni elmenni szó nélkül. A FESZGYI-ről szóló híradásban feketével, vastagon kiemelve arról van szó, hogy 
a központi számra telefonált egy alkoholosan befolyásolt férfi, a vonal túloldalán unottan válaszoló szociális 
munkást egy, majd két kézigránát felrobbantásával fenyegette. Kikérem a FESZGYI dolgozói nevében, hogy így 
minősítik a munkatársakat és kikérem azt, hogy így jelenik meg egy cikk, ráadásul feketén kiemelve. 
 
Baranyi Krisztina: Én vezetem az ülést, úgyhogy ügyrendben is megadom a szót.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Torzsa Sándor napirend előtti hozzászólására reagálnék. Az elmúlt 
időszakban, jó pár héttel ezelőtt történt ez a dolog, de mégiscsak megérkezett a kiállás, gondolom ezért mondták, 
hogy jó lenne, ha már történne valami. Jelzem, hogy az illető, Jeszenszky Zsolt bocsánatot is kért Baranyi 
Krisztinától. Mi is várjuk a hasonló gesztust az Önök részéről Varga Judit, Novák Katalin vagy Wittner Mária 
esetében. Szeretném megköszönni dr. Mátyás Ferencnek a kiállást, mert Ő volt az egyetlen, aki elmondta, hogy 
itt, a Képviselő-testületben is történtek hasonló dolgok. A nácizás, Torzsa Sándorék letolvajozása, a Momentumos 
képviselők lebutázása, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének lopással vádolása, az én lehülyézésem 
kapcsán hasonló gesztust várnánk, de egyébként hasonló kiállást önök részéről nem tapasztaltam. Jegyző 
Asszonynak tettem fel kérdést és erre szeretnék most választ kapni. 
 
Baranyi Krisztina: Én viszont szót kértem és enyém a szó. 
 
Gyurákovics Andrea: A napirend előtti hozzászólások előtt nem kért szót. 
 
Baranyi Krisztina: Értem, hogy a FIDESZ nem szeretné, ha a polgármester … 
 
Gyurákovics Andrea: Nem kért szót, ami azt jelenti, hogy ebben a pillanatban Önnek nincs hozzászólási 
lehetősége semmilyen módon. A napirend előtti felszólalásnál arra van lehetősége, hogy a következő Képviselőnek 
… 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, vegyük el a szót Képviselő Asszonytól. Én is szeretném elmondani, amit akarok. 
Megértem, ha a FIDESZ azt szeretné, ha a polgármester nem kapna szót az ülésen, de ez sajnos sem Bácskai 
polgármester úr, sem Gegesy polgármester úr idejében, sem egyetlen polgármesteri hozzászóláskor, egyetlen 
magyarországi település Képviselő-testületében sem így megy. Ha majd megnyerik a választást, akkor eldönti a 
FIDESZ Frakció, hogy mikor kapok szót és mikor nem. Szeptember 1-je volt az uszodákban azoknak a munkáknak 
a befejezési határideje, amelyet közösen vállaltunk a Tankerülettel mindhárom munkára. A Komplex Óvoda 
udvarának felújítása rendben lezajlott, határidőre át is adtuk és szeptember első napjaiban már levelet küldtünk a 
Tankerületnek, hogy mi a helyzet a két uszoda felújításával. Ezt írásban többször is megismételtük, hivatalos 
választ mostanáig nem kaptunk. Telefonon annyit mondtak, hogy először szeptember 30-ig, majd később még 
egyszer meghosszabbították a határidőt, amit az ottani kivitelezők kaptak. A munka nagy része el van végezve, a 
pontos átadásról mi is várjuk az értesítést, mert a Tankerülettel történő közös átadásról beszéltünk korábban. Amint 
erre írásban kapunk választ, természetesen továbbítjuk Önöknek. Az uszodák működtetése jó kérdés, ez iránt is 
érdeklődtünk, hiszen a Tankerület finanszírozza. Amint elkészül és átadják a két uszodát, arról is kapunk 
tájékoztatást. A társadalmi egyeztetés helyi újságban történő megjelenéséről sok mindent nem tudok, de itt ül a 
cég vezetője, Ügyvezető Asszony konkrét választ ad, ha kéri Képviselő Úr. A Gát utcai építkezésre – mint minden 
kerületben történő építkezésre – szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek betartását folyamatosan ellenőrizzük. 
Teljesen mindegy, hogy kinek a megbízásából, vagy kinek a finanszírozásában valósítja meg a beruházó, 
mindenkire érvényesek ezek a szabályok. Egyetértek abban, hogy ha ez az Önkormányzat beruházása, akkor még 
inkább meg kell, hogy feleljünk az előírásoknak. Irodavezető Úr erre külön figyelmet fog fordítani, mind az 
ellenőrzésnél, mind a szabályok betartatásánál. A FEV IX. Zrt. vezérigazgatója is jelen van, ha bármit szeretnének 
mondani erről, akkor itt a lehetőség. Deutsch képviselő úrnak természetesen elküldjük és nyilvánosságra is hozzuk 
a családtagok és az egyesület tagjai, vezetői által az előző 5 évben az Önkormányzattal kötött szerződéseit. Ezek 
ugyanúgy közadatnak minősülnek, mint bármely más önkormányzati szerződés. A jégpálya tavalyi megállapodása 
egy létrehozásról, kialakításról szólt, ebben állapodtunk meg a mi kérésünkre. A mi céljaink megvalósítására 
kötöttünk szerződést a Budapest Parkkal. Teljesen más típusú megállapodás volt, mint a mostani. Örülök, hogy 
mindenki elégedett a jégpálya használatának feltételeit illetően és remélem, hogy még több gyereknek és felnőttnek 
lesz benne öröme, mint az előző évben.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör 

ellátására vonatkozó pályázat elbírálása 
239/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: A napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk. 
 
Az 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 413-418/2022. (XI.17.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
dr. Kis Róbert, Pál Erika és Szalontai Edit pályázók belépnek az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: A Képviselő-testület meghozta a döntését, a FESZ Kft. gazdasági igazgatói feladatainak ellátására 
Pál Erikát választottuk. Gratulálunk, nagyon jó munkát kívánunk! Köszönjük a másik két jelentkezőnek is a 
színvonalas pályázatot. 
 
 
2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

251/2022., 251/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Reiner Roland: Az eredetileg kiküldötthöz képest tegnap kapott egy módosító indítványt, kérem, a vitát ennek 
szellemében folytassuk le. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést és a módosító javaslattal 
együtt elfogadásra javasolta. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság támogatásra javasolta, de a 
módosítást nem tárgyaltuk, mert az ülésig nem érkezett be. 
 
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Ha jól emlékszem, augusztusban döntöttünk a pályázat kiírásáról, vagy talán még 
korábban. Kérek ebben segítséget. 
 
Reiner Roland: Augusztusban, amikor megválasztottuk az ideiglenes ügyvezetőt, arról döntöttünk, hogy az 
októberi ülésre kerüljön be az új kiírás. 
 
Gyurákovics Andrea: Úgy tűnik, hogy késésben vagyunk, hiszen november van. Miért ez a késlekedés? A 
módosító javaslat érdekes és érdekes a bizottsági Elnök Úr felvetése is, hiszen ott felügyelő bizottsági tagságról 
döntöttek és annak meghosszabbításáról volt szó. Arról a helyről döntöttek, ami a politikai szokásjog alapján az 
ellenzéket illette volna meg.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 251/2/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.  
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419/2022. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére pályázatot ír ki a …/2022. sz. előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2022. november 25. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ meghosszabbítja dr. Bencsik Márta ügyvezető megbízatását 2023. február 28-ig. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának, Nagy Bencének (születési hely és idő: 

Bonyhád, 1997.10.08; anyja születési neve: Velis Noémi; lakcím: 7020, Dunaföldvár, Tavasz utca 8.) a 
megbízatását 2026. január 21. napjáig meghosszabbítja. Díjazása a Társaság alapításakor megállapított összeg. 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében. 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (12 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Zombory Miklós  Nem  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Távol  
Torzsa Sándor  Távol  
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
245/2022., 245/2-5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és a beérkezett 
módosító javaslatokkal együtt elfogadásra javasolta. Mivel ez az idei utolsó költségvetés módosítás, december 
pedig nem teljes értékű hónap a hivatali munka szempontjából, így nagy módosításokra már nem volt lehetőég. 
Komolyabb vita sem alakult ki, arról viszont hosszasan beszéltünk, hogy az üres, kiköltöztetésre használható 
önkormányzati lakásállomány szignifikánsan csökkent. Brain-storming keletkezett arról, hogy milyen lehetőségeink 
vannak a növelésre, akár vásárlással, akár felújítással. Igazából ezen volt a fókusz és többet beszéltünk róla, mint 
a költségvetés módosításáról, de elfogadásra javasoltuk. 
 
Torzsa Sándor képviselő visszajött az ülésterembe. 
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Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztéseket. Mindkét módosító 
javaslattal együtt elfogadásra javasoltuk. 
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a három módosító 
javaslattal együtt és elfogadásra javasoltuk. A vitában érkezett egy kérdés, ami a bölcsőde felújításával kapcsolatos 
40 millió Ft visszafizetésére vonatkozott. A másik pedig, amit nem találunk a költségvetésben, a FESZ Kft. 
esetleges magasabb gázszámlájának összege. Egyre kevésbé láttunk tisztán, ahogy beszéltünk róla, hogy mi is 
van ezzel. Megragadva az alkalmat, kérdezem, hogy ha most ebbe a költségvetésbe nem kerül be, akkor mikor 
fogjuk tudni rendezni a cég megemelkedett gázszámláját? 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és a módosító javaslatokkal együtt elfogadásra 
javasolta. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta mind az előterjesztést, 
mind a módosító indítványokat. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a módosító javaslatokkal. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta valamennyi módosító javaslattal együtt. Külön megjegyezném, hogy örömmel láttam a 245/4/2022. sz. 
javaslatban egy újabb okos tanterem kialakítására teszünk félre pénzt. Ez egy nagyon szép és kiváló dolog, jó, 
hogy támogatjuk. Közben persze kicsit vérzik a szívem, mert látok időnként a kerület iskoláiban olyan áldatlan 
állapotokat, hogy az ablakokat OSB lappal pótolják ki, a lehulló vakolatot összesöprik és ennyi, ami évekig történik, 
bár arra sem pénzünk, sem kompetenciánk nincs, hogy foglalkozzunk vele. Ellenben az, hogy valamilyen módon 
mégiscsak segítünk egy iskolát, ezzel pedig a többedik iskolát, kiváló dolog. 
 
Gyurákovics Andrea: Több mindent is összeírtam, próbálok majd több részletben kérdezni. A jégpályával 
kapcsolatban azt kérdeztem napirend előtt – és ezt fenn is tartom -, hogy ki volt az, aki tavaly lefolytatta a 
tárgyalásokat? Erre az volt a válasz, hogy ez most egy másik megállapodás. Jelzem csak, hogy a támogatási 
szerződés, amit tegnap megtárgyalt az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, harmadik 
bekezdésében szerepel, hogy „tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes 
munkatársai és Torzsa Sándor bizottsági Elnök egyeztettek a Kultúrpark Zrt. vezetőivel a Jégvilág önkormányzati 
támogatásának lehetőségeiről”. Értem, hogy kellemetlen, de tavaly is és idén is a Jégvilág létrehozásáról volt szó, 
viszont most sikerült Torzsa Sándornak és a Hivatal illetékeseinek egy sokkal előnyösebb szerződést kötniük. Nem 
értem, hogy ha idén Torzsa Sándornak eszébe jutottak a kerületi fiatalok, akkor tavaly kinek nem jutottak az 
eszébe? A 1713-as és a 1753-as sorokra szeretném felhívni a figyelmet, két dologi kiadás sorról van szó. Az egyik 
a Polgármesteri Hivatal kiadásai, ami közel 200 millió Ft-tal emelkedik. Már kérdeztem az előzőnél is, de ahhoz 
képest is növekedett most. A 1753-as soron a dologi kiadások az előző módosításhoz képest is emelkedtek, az 
eredeti előirányzathoz képest már közel 600 millió Ft szerepel. Mi ennek az oka? A 3212-es és a 1092-es sor a 
FEV IX. Zrt-nél a parkolási kiadások és bevételek sora. Lehet, hogy technikai dolog és valószínűleg Alpolgármester 
Úr tud is rá válaszolni, hogy a szeptembertől magasabb üzemidővel és magasabb parkolási díjakkal történő 
parkolás ellenére az I-IX. havi teljesítésben is és a mostani módosításban is miért még az előzőek számai 
szerepelnek mindkét oldalon? Ezt nem kellett volna hozzáigazítani a valós állapotokhoz? Már közel 2 hónapja az 
új rendszer működik. 
 
Reiner Roland: Kezdem a végéről. A kiadás nem változott, a bevételi sornál az a szabály, hogy akkor tudjuk 
megemelni őket év közben, amikor a tényleges teljesítés magasabb, mint az előirányzat. Várható előirányzatot 
nem tudok emelni, ez az oka annak, hogy maradt azon a szinten, ahol. Az adott teljesítési számok alapján azt 
láttuk, hogy ezt még nem lehet megemelni, év végén, azaz a januári utolsó módosításnál lekönyvelünk mindent és 
ott fog látszódni a tényleges érték. Gyorsan ránéztem a 1713-as és 1753-as sorokra és úgy látom, hogy a 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak sora most nem nőtt. Az év elejéhez képesti emelkedés az első és második 
oszlop között látszik, ez a májusi zárszámadást követő beépítés. A 1753-as soron tényleg van növekedés. Ezek 
olyan sorok, amik az adott költségvetési táblának az összeadott sorai, azért nőnek, mert a mögöttük lévő sorok is 
nőnek. A 600 millió Ft nagy része szintén a zárszámadásnál került be, a többi valóban ennél a módosításnál. Ezt 
soronként tudom megnézni a következő hozzászólásig. 
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Torzsa Sándor: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén már elmondtam, de fajsúlyos kérdés, ezért itt is 
beszéljünk róla pár mondatot. Nem látjuk a költségvetésben azt az 1,2 milliárd Ft-ot, amit elvileg az Államtól kapunk 
a Koppány utca-Soroksári tömb kiürítésére. Mi az oka annak, hogy nincs beállítva a költségvetésben? Az ezzel 
kapcsolatos kiadások viszont már megjelentek a költségvetésben, a bontásra már be van kalkulálva az összeg. Ez 
egy erős bizalom a Kormányzat felé, hogy minden rendben lesz? Szintén felmerült több napirend keretében is, 
hogy azt tapasztaljuk, hogy a tömbrehabilitációs projektek igencsak kifeszítették a lakásállományunkat. Nincsenek 
beállítva olyan pénzek, amiből érdemben lakásvagyont tudnánk vásárolni akár elővásárlási joggal, akár másmilyen 
megoldással. A 2023. évi költségvetésnél erre célszerű lenne gondolni, mert van ilyen elképzelés a Bizottságban, 
hogy ezt érdemes lenne megvizsgálni. Van egy sor, ami a díszkivilágításra vonatkozik. Ennek a pénzügyi összege 
nem emelkedik, pedig közben látjuk, hogy az energiaárak igencsak elszabadultak. Kisebb műszaki tartalommal 
lesz idén díszkivilágítás, vagy csak azért nem nőtt, mert elkerülte a figyelmet, hogy esetleg emelni kellene? 
 
Gyurákovics Andrea: Igen, korrigáltam magam, hogy a 1713-as sor nem nőtt, csak a múltkor sem értettem ezt a 
nagy emelkedést. Alpolgármester úr azt mondta, hogy a mögötte lévő sorok emelkednek, de még mindig nem tiszta 
számomra, hogy melyek az e mögött lévő sorok. Többször feltettem már ezt a kérdést, de lehet, hogy kérek majd 
Önhöz egy időpontot, leülünk, és elmondja nekem, hogy mi az, amit értenem kell. Szóba került a bölcsőde pályázat, 
és benne van az írásos részben, a 3. oldalon kezdődik, hogy vissza kell fizetni a 40 millió Ft-os, pályázaton elnyert 
támogatást. Tegnap erre azt a felvetést tette Alpolgármester Úr, hogy a minisztérium nem hosszabbította meg a 
kérelmet a kivitelezésre. Apró megjegyzésem, hogy jól hangzik, ha a minisztériumot hibáztatjuk, de ez egy 2017-
es vagy 2018-as pályázat volt, akkor lett elindítva. A 2019-es önkormányzati választások után ez a projekt nem állt 
meg, mennie kellett volna tovább az elmúlt 3 évben. Ha jól emlékszem, az volt vele az elsődleges probléma és 
szerepelt költségvetés módosításnál is, hogy plusz 10 millió Ft-ot kellett volna tenni erre a sorra, de sokáig ez nem 
történt meg. Mire megtettük, kicsúsztunk a határidőből. Az lett beleírva, hogy nincs határidő hosszabbítás. Nem 
néztem meg, de ha Alpolgármester Úr azt fogja mondani, hogy volt lehetőség módosításra, de ezt mi még nem 
használtuk ki, el fogom hinni. Erre is szeretnék választ kapni. 
 
Takács Krisztián: A Koppány utcai alku 1,2 milliárd Ft-jával kapcsolatban tegnap azt a választ kaptuk, hogy a 
kiküldés után … Bocsánat, nem akartam elvenni Alpolgármester Úr elől a lehetőséget, így akkor ezt be is fejezem. 
A Bizottság hatáskörébe tartozik az úgynevezett öröklakások esetén az elővásárlási jog gyakorlása. Tegnap két 
ilyen előterjesztés is volt előttünk és akkor alakult ki komolyabb vita, hogy mit is kezdjünk a jövőben ezekkel. Olyan 
lakásokról van szó, ahol elővásárlási joggal élhetünk és volt is arra precedens, hogy olyan árral jelent meg a lakás, 
hogy racionális volt úgy dönteni, megvesszük az ingatlant. Kérni fogjuk a 2023-as költségvetés tervezésénél is, 
hogy arra a sorra kerüljön majd forrás, tegnap 30-100 millió Ft közötti összegről beszéltünk. Ettől függetlenül nem 
kaptak volna többséget a tegnapi előterjesztések, mert a lakások ára túl magas volt ahhoz, amennyit ért volna az 
Önkormányzatnak. A bölcsőde felújításos történetet egészíteném még ki. Volt először egy közbeszerzés, aminek 
95 millió Ft volt a legalacsonyabb ára, amivel tovább tudtuk volna menni. Akkor nem lett megemelve a sor, mert 
csak … Bocsánat, nem. Az első ajánlat 108 millió Ft volt és csak 95 millió Ft volta költségvetési soron. Tehát 13 
millió Ft-tal kevesebb pénz állt rendelkezésünkre, mint amennyire az érvényesítéshez szükség lett volna. Ezért az 
első közbeszerzés eredménytelenné lett nyilvánítva. Utána még egy közbeszerzést eredménytelennek 
nyilvánítottunk, majd a harmadik nyertes ajánlat 153 millió Ft-tal nyert, tehát 45 millió Ft-tal többért újítják fel a 
szomszédban lévő bölcsődét, mint amennyibe az első ajánlat került volna. Gyakorlatilag már itt 45 millió Ft-ot 
kidobtunk az ablakon. Erre jön rá ez a 40 millió Ft, plusz a kamatai, amiért a támogatást visszavonták. Kérem, hogy 
a Bizottság tagjainak küldjék meg ennek a támogatásnak a dokumentációját, mert ha jól tudom, egyszer már meg 
volt hosszabbítva. Tényleg felmerül, hogy ha összeadjuk a két tételt, majdnem 100 millió Ft-os összeget kapunk, 
amit a semmire dobtunk ki. Ez azért irgalmatlanul magas összeg és mindenképpen utána kellene járni, hogyan 
jutottunk idáig. Több lehetőségünk volt, hogy lépjünk annak a helyzetnek a megoldására, végül mégis oda jutottunk, 
hogy egy komolyabb projekt teljes összegét kifizettük, mégsincs belőle semmi. 
 
Kállay Gáborné: Ez nagyon szomorú. Én két vidámabb dologról szeretnék beszélni. Súlyos veszteségekről beszélt 
a városvezetés, elvették tőlünk az iparűzési adó felét, mondta Polgármester Asszony. Ehhez képest rekordot dönt 
a helyi iparűzési adóból származó bevétel. 450 millió Ft-tal több, mint az előirányzat volt. Az 5.162.000.000 Ft-os 
előirányzattal szemben 5.612.000.000 Ft az iparűzési adóbevétel. A Kormány 2020. decemberében rendelkezett 
az iparűzési adó felének elengedéséről azoknak a kkv-knak a számára, amelyeknek a mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 4 milliárd Ft-ot. Önök azt mondták, hogy ez nem jelent segítséget a kkv-knak, viszont súlyos 
veszteség lesz az Önkormányzatnak és ennek kivéreztetéséről is beszéltek. Ez a kedvezmény egyébként 2022-
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ben is érvényben van, de a lendület nem tört meg, az iparűzési adó rendületlenül emelkedik, ami mögött a 
nemzetgazdaság pozitív teljesítménye áll. Bármennyire is fáj Önöknek, de ez így igaz. A költségvetés 
módosításából látszik, hogy jól döntött a Képviselő-testület, amikor elutasította a Polgármester Asszony által 
javasolt ingatlanvásárlást és a másik ingatlan értékesítéséből származó 799 millió Ft-ot – amit már át is utalt a 
Magyar állam – arra költjük, amit én is javasoltam: épületfelújításra, lakáskomfortosításra, a ferencvárosi polgárok 
életét javító beruházásokra. Mégha ennek van némi kampány szaga is, félreteszem, és azt mondom, 
mindenképpen üdvözlendő, hogy talán végre 3 év után történik valami pozitív is Ferencvárosban. 
 
Reiner Roland: A 1753-as sor dologi kiadásainak növekedését volt időm megnézni. Ez a költségvetési táblában a 
3/C melléklet összesítő sora, ami a 3050-3600 közötti sorokat tartalmazza. A mostani költségvetésben szereplő 
növekedés 75-80 millió Ft, ennek a legnagyobb része az önkormányzati bérlemények üzemeltetése a 3213-as 
soron. Ennek elsősorban az az oka, amiről később még lesz szó, az önkormányzati tulajdonú, társasházként 
működő, de számlázás szempontjából nem társasházak esetlegesen megnövekedett költségeit fedező sor. Erre 
készülünk, hogy ha itt segítségre van szükség, akkor legyen pénz. Ezen kívül ide van bekönyvelve az előző 
alkalommal eldöntött tűzifa program, illetve ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok. Tehát ez a dologi kiadás 
növekedésének részletes indoka. Torzsa Úr kérdésére Takács Krisztián már lelőtte, hogy a kiküldést követően 
érkezett meg az Önkormányzat számlájára az 1,2 milliárd Ft. Az ehhez kapcsolódó célok mögé valóban be lettek 
állítva azok a költségek, amiket Ön is mondott. Erről támogatási szerződésünk volt, ezt magabiztosan meg tudtuk 
tenni. Szükséges a határidő tartásához, hogy ezek a feladatok el tudjanak indulni. A díszkivilágítás valóban 
nagyobb összegbe kerülne a tavalyi 15 millió Ft-nál, ha ugyanazt a műszaki tartalmat szeretnénk megvalósítani. 
Nem akartunk emelni ezen a soron, úgyhogy a műszaki tartalmat csökkentettük azért, hogy beleférjünk ebbe a 
keretbe. A jó nemzetgazdasági teljesítmény és az infláció viszonyáról sokat lehetne beszélni. Azért a növekvő 
iparűzési adóhoz mindkettő hozzájárul, a növekvő gazdaság és a növekvő infláció is. Hogy milyen arányban, az 
egy másik kérdés. Mennyire sok ez a most bekönyvelt 450 millió Ft? Párhuzamosan ezzel a módosítással már 
tervezzük a 2023-as költségvetést. Az iparűzési adóból számított szolidaritási adóbefizetésünk jövőre az idei 
1.054.000.000 Ft-ról 1.730.000.000 Ft-ra fog nőni, tehát 700 millió Ft-os növekedés várható. Leegyszerűsítve azt 
is mondhatnám, hogy amennyi többlet idén ebből befolyik, azt az Állam ugyanazzal a lendülettel jövőre el is viszi. 
 
Gyurákovics Andrea: De jövőre is lesz iparűzési adó bevételünk, nem? Megijedtem, hogy nem lesz egyáltalán. 
Folytatnám a kérdések sorát. Alpolgármester Úr nem válaszolt a bölcsőde felújítással kapcsolatban a határidőkre, 
Takács Krisztián képviselőtársam viszont félig megtette ezt. Egy határidő hosszabbítás volt, valószínűleg ezt 
engedte a pályázat és sajnos úgy tűnik, hogy kicsúsztunk belőle. A 4013-as sor, a Valéria tér felújítása 65 millió 
Ft-ról 256 millió Ft-ra nőtt. Hogy sikerült ekkorát ugrani az összegben? Nem a tér felújításával van problémám, 
hanem az összeg ilyen mértékű növekedésével. A FIÜK-nél szerepel a Csicsergő Óvoda tetőfelújítása, ami elindul 
év elején 31 millió Ft-tal, mostanra 60 millió Ft van rajta beállítva. Ez egy közbeszerzési eljárás. A FIÜK 
üzemeltetési feladatokat lát el, egy tetőfelújítással nem a szakirodának, vagy a FEV IX. Zrt-nek kellene 
foglalkoznia? Ez egy olyan munka, ami nem az üzemeltetéshez tartozik. A villámvédelmi rendszer kiépítésénél 
sem karbantartásról, vagy üzemeltetésről van szó, hanem egy új dolog létrehozásáról. A tetőfelújításnál fel van 
sorolva a tárgyban, a meghatározásnál, hogy miről van benne szó. Ezek nem üzemeltetési feladatok. Ettől 
érdekesebb az összeg, az összesített nettó ajánlat 63 millió Ft, bruttó kb. 80 millió Ft. A költségvetésben viszont 
60 millió Ft van erre beállítva és ez egy lezárt közbeszerzés. Miért van ez az ellentmondás? Nem tudom, hogy mi 
történhetett és miért került a FIÜK-höz egy felújítás? Nézek Czakóné Dobó Krisztinára és nem azért, mert nem 
tartom Őket erre alkalmasnak, de van egy szakiroda, akinek ezzel kellene foglalkoznia. Nem értem az átfedéseket, 
nem tudom, hogyan vannak szétosztva a munkák. 
 
Reiner Roland: A munkamegosztás már év elején eldőlt. A FIÜK és a Városüzemeltetési Iroda leültek és 
elosztották a költségvetésben beállított feladatokat. Már az induló költségvetésben látszott, hogy a FIÜK-höz 
kerültek olyan típusú felújítási munkák, amik jellemzően azokhoz az épületekhez tartoznak, amiknek ő az 
üzemeltetője. Ha Igazgató Asszony részletesen válaszol majd, azt megköszönöm.  
 
Takács Krisztián: Ha visszamegyünk az év elejére, láthatjuk, hogy volt több költségvetési módosító javaslatunk, 
amit én adtam be Torzsa képviselő úrral. Már akkor is az volt az indoklás, hogy az infláció miatt a beruházási jellegű 
feladatokat jobb minél hamarabb elkezdeni, mert az építőanyagok és az ilyen típusú projektek árai rohamosan 
emelkednek. Most is ugyanezt látjuk és szerintem nagyon jó irány, amit Alpolgármester Úr összerakott a 
költségvetés módosításában. Lakásfelújításra, útfelújításra költünk, illetve a tömbrehabilitációt folytatjuk a Gát u. 
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24-26. sz. alatti épületekkel. Az infláció, az, hogy a fogyasztói kosár és az Önkormányzat költségszerkezete nem 
teljesen ugyanaz, mint amit a KSH meg fog határozni, mert nekünk például elég kevés élelmiszert kell vásárolnunk. 
Látjuk, hogy most Magyarországon nem 10-15% az infláció, hanem sokkal közelebb van a 20-30%-hoz. Példaként 
tudom hozni a szomszédunkban zajló bölcsőde beruházást, aminek az összege röpke 1 év alatt a másfélszeresére 
ugrott. Azt nem lehet elvitatni, hogy az infláció milyen irgalmatlanul nagy és azt sem, hogy még ha nominálisan nő 
is az Önkormányzat iparűzési adó bevétele, a pénz reálértéke valójában csökken. Az Önkormányzat bevételei 
reálértéken szignifikánsan és folyamatosan csökkennek, ez pedig szerintem hatalmas probléma. Emiatt nem látom 
megalapozottnak azt, amit Képviselő Asszony mondott, miszerint ez már kampányköltés, hogy ilyenekre fordítunk 
pénzt. Nem. Ez szakmailag átgondolt és nagyon is helyes módosítás, jó és követendő irány. 
 
Torzsa Sándor: Egy kicsit morogni fogok Alpolgármester Úr válaszán, mert ha beérkezett az a pénz, be lehetett 
volna állítani a költségvetésbe, mégha a kiküldés után is történt ez meg. Mégiscsak 1,2 milliárd Ft-ról van szó, jó 
lett volna látni, hogy itt van, jó lett volna látni, hogy mire fogjuk költeni, mert ezzel nekünk el kell számolnunk. 
Mindeközben a kiadások már be vannak építve. Jó lett volna, ha ezt rendezzük. Én a FESZ Kft-vel kapcsolatos 
kérdésre nem kaptam választ. Egy kicsit félek attól, hogy ha most döntünk a költségvetés módosításáról, akkor 
decemberben már nem lesz újra napirenden. Terveznek decemberre ilyet? Ha nem, akkor legközelebb csak 
januárban tudunk adni a cégnek bármilyen pénzt. Így is kifeszítve működik és vannak likviditásbeli kérdések vele 
kapcsolatban. Ha jól értem, bizonyos összegben egyetértés is van, hogy mekkora lehet a társaság többletkiadása. 
Szívesen tennék arra javaslatot, hogy most 35 millió Ft-tal kapjanak többet, ne álljanak elő likviditási problémák. 
Lehet, hogy januárra kényelmesen letisztul az összeg és egy kisebb tétellel még tudjuk korrigálni a szükséges 
mennyiséget. Szerintem nem jó dolog, ha likviditási gondokat okozunk egy cégnél. Tegyünk be egy kisebb 
összeget, ami áthidalja a nehézségeket és januárban meg tudjuk oldani. Erre tudnék is forrást, mert a 
céltartalékban vannak még félretett pénzek felújításokra. Onnan be tudnánk állítani 35 millió Ft-ot a FESZ Kft. 
részére. 
 
Kállay Gáborné: Az iparűzési adó emelkedésére nem először kapom azt a választ, hogy az inflációnak 
köszönhető. Szeretném elmondani, hogy ami most megjelenik a költségvetésben, az az előző évi nettó árbevétel 
alapján befizetett összeg. Tavaly az infláció 5% körül volt, ha az emlékeim nem csalnak. A bruttó hazai termék 
volumen viszont 7% körül volt, a GDP értéke 14% körül volt. Ezek mindenképpen a gazdasági növekedés 
következményei, ahogyan az is, hogy most ekkora kiugrás van ennél a tételnél. 
 
Gyurákovics Andrea: Értem, hogy feladatmegosztás volt és így hatékonyabb, de ezt a költségvetés módosítások 
nem követték. Kezdtük 31 millió Ft-tal, majd lett 38 millió Ft, most pedig 60 millió Ft. Ez egy lezárt közbeszerzés. 
Hogyan tudtunk erre kötelezettséget vállalni, amikor ez egy októberi lezárt közbeszerzés? 
 
Reiner Roland: Közben Romhányi Ildikó, a Pénzügyi Iroda vezetője segített. Itt van egy felújításokat összesítő 
sor, amin belül ki van listázva, hogy ők mire költenek. Azokon a sorokon belül viszont át tudnak csoportosítani, ez 
a feloldása ennek az ellentmondásnak.  
 
Czakóné Dobó Krisztina: Valóban ez történt, beruházási és felújítási sorok közötti átcsoportosításról van szó. Év 
elején meghatározott feladatokra kaptunk pénzt, amelyeknek egy része már megvalósult mégpedig úgy, hogy 
valamelyik kevesebbe került, mint amennyi pénzt kaptunk rá év elején. Vannak olyan feladatok is, amit úgy tudtunk 
megoldani, hogy a saját, gyorsszolgálatos karbantartóink megcsinálták jóval kevesebbért, mint ami feltüntetésre 
került. Belső átcsoportosítással, valamint saját bevételből tudtuk a fedezetet biztosítani, tehát pótfedezetet nem 
igényeltünk. 
 
Gyurákovics Andrea: Belső átcsoportosítás, de lehet, hogy erről valamilyen szinten nekünk, Képviselőknek 
tudnunk kellene. A döntéseket nekünk kell meghoznunk. Arra még mindig nem kaptam választ, hogy a tetőfelújítás 
soron beállított először 31 millió Ft, majd 60 millió Ft hogyan lesz elég a nettó 63 millió Ft-os beruházásra? A 
közbeszerzésen egy ajánlat érkezett, egy ajánlatból választottuk ki a nyertest. 
 
Czakóné Dobó Krisztina: Az árnövekedés azért van, mert év elején ennyi volt a becsült költség. Mire befejeződött 
a tervezés és elkészült a szakértői vizsgálat is, addigra sajnos ilyen árat kaptunk. Ha ezt még tovább húzzuk, akkor 
olyan állapotba kerül a tető, ami nem vállalható a gyerekek szempontjából, másrészt pedig az árak még tovább 
fognak emelkedni, ahogyan az a bölcsődénél is látható volt. Úgy gondolom, minél hamarabb megcsinálunk valamit, 
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annál jobb, mert annál kevesebbe kerül. Továbbra is azt mondom, hogy pótfedezetet nem kértünk, belső 
átcsoportosítás történt, amiről azt gondolom, hogy kiemelt előirányzatról lévén szó, az intézmény megtehet. 
 
Gyurákovics Andrea: Nem a céllal van probléma, mert ezt mindenki fontosnak tartja. Nekem a financiális részével 
kapcsolatban voltak kérdéseim, hogy ez hogyan is működik és hogyan is történt. Most már nem tudom, hogy ki 
kihez tartozik és felújításokkal kapcsolatban kitől kell kérdezni, de a Valéria térre nem érkezett válasz. Ha kapunk 
valami sillabuszt, megköszönjük, mert én elvesztettem a fonalat. 
 
Reiner Roland: A Valéria tér felújítása a FEV IX. Zrt-nél van. Annyi történt, hogy az előző költségvetés 
módosításnál a 7. sz. táblázatba, a 2023-as év kötelezettségvállalásainál állítottuk be ezt az összeget, most viszont 
előre hoztuk. Ettől nem drágult a felújítás, annyi történt, hogy beépítettük ebbe a mostani költségvetés módosításba 
ugyanazt az összeget. Ezzel lesz kiírva a közbeszerzés. 
 
Baranyi Krisztina: Torzsa képviselő urat kérdezem, hogy szóbeli módosító indítvány volt-e a FESZ Kft. energia 
költségeinek többlet finanszírozása ebben az évben? 
 
Torzsa Sándor: Nem tudom. Legyen az? Igen, az. 
 
Baranyi Krisztina: Amikor először felmerült ennek a többlet finanszírozásnak a kérdése, akkor több tárgyalást 
folytattunk Igazgató Úrral. A legutóbbi, erről szóló egyeztetés másfél-két hete volt. Akkor az hangzott el, hogy erre 
az évre már nem kérnek többlet finanszírozást az energia költségek megnövekedett összegére. Kérem Igazgató 
Urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, így a szóbeli módosító javaslatról tud dönteni. 
 
dr. Mechler András: Ahogyan Polgármester Asszony mondja, a társaság vezetése az energia költségek 
fedezésére nem kért többlet forrást. A felnőtt ügyeleti ellátással kapcsolatos többlet költségeket mutattuk be az 
Önkormányzat vezetésének, illetve köztudott, hogy a lakótelepen több rendelő is távfűtéssel működik, aminek a 
díja már októbertől megemelkedett. Ezt foglaltuk össze egy anyagban és erre kértük ezt a nagyságrendű 
támogatást, a 35 millió Ft-ot. 
 
Gyurákovics Andrea: Többen is említették már a rezsidíjak emelkedését, díszkivilágítás, stb. A megtakarításokat 
próbáljuk átcsoportosítani és továbbra sem tartom indokoltnak az 5016-os és az 5017-es soron 75 millió Ft 
elköltését takarítógépre és kátyúzógépre. Azt gondolom, hogy ennek az összegnek lenne helye akár a FESZOFE 
Kft-nél, hiszen adtunk is neki egy plusz feladatot a tűzifa programmal. Itt szeretném megköszönni Igazgató Úrnak 
azt a hozzáállást, ahogyan nekikezdett a megvalósításnak. Elkezdték hirdetni mindenféle felületen és teljes 
mellszélességgel támogatják, amit külön köszönök. De szívesen látnám ezt az összeget akár a Pinceszínház 
költségvetésében is. Vannak még olyan területek a kerületi intézményeinknél, amelyek támogatásra szorulnának.  
 
Reiner Roland: Több hozzászólást nem látok. Kérdezem Torzsa Sándort, hogy fenntartja-e a javaslatát, mert ha 
igen, akkor technikai szünetet rendelek el. Azon a soron nincs már pénz, ezért keresnünk kell helyette valamit. 
 
Torzsa Sándor: Én dr. Mechler András szavait úgy értettem, hogy szükség lenne erre a pénzre, ennek alapján 
fenntartom a módosító javaslatot. Ha itt nincs pénz, akkor köszönöm, ha segítenek, hogy melyik sorról tudjuk 
segíteni a FESZ Kft-t. 
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): A tapasztalat beszéljen belőlem Torzsa Sándorral szemben. Most említettem 
két sort, az 5016-os és az 5017-es sorokat 75 millió Ft-tal. 
 
Reiner Roland: Az egyik soron már kifizetett tétel szerepel, még egyszer nem tudjuk odaadni. A másik valóban 
van. A takarítógép már fél éve járja az utcákat, szerintem ez látszik. És ez már a második. 
 
Baranyi Krisztina: Igazgató Urat kérdezem, hogy az ügyeleti ellátásra kért plusz pénzt hány hónapra kéri? Az 
eddigiek már október végéig finanszírozva vannak. 
 
dr. Mechler András: Az előző közbeszerzésünk alapján megkötött szerződésünk augusztus 31-én járt le, 
szeptember 1-től van új szerződésünk megemelt díjjal, tehát 4 hónapra. 5,8 millió Ft a többletköltség havonta. 
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Baranyi Krisztina: Értem, köszönöm. 
 
Reiner Roland: 10 perc technikai szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
A szünet után Kállay Gáborné képviselő nem jött vissza az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Torzsa Sándor szóbeli módosító javaslatára a FESZ Kft. költségvetési sor 35 millió Ft-os 
emelésének fedezetére az iparűzési adót emelnénk meg ekkora összeggel. Volt egy előterjesztői kiegészítés, ez 
automatikusan a módosítás részét képezi. Ezen kívül írásban érkezett két módosító indítvány és 1 szóbeli 
indítvány. Az előterjesztő befogadja ezeket? 
 
Baranyi Krisztina: Takács Máriusz módosító javaslatát befogadom. Torzsa Sándor és Jancsó Andrea javaslatát 
szintén befogadom. A legutóbbi szóbeli módosító indítványt is befogadom. 
 
Reiner Roland: Külön ezekről tehát nem kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk a rendeletmódosítás egy fordulóban 
történő megtárgyalásáról. 
 
420/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2022. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2022. november 17.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 3 tartózkodás 
mellett megalkotja 28/2022. (XI.22.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Következő szavazásunk a 245/3/2022. sz. előterjesztésben szereplő határozati javaslat, ami a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével kötendő támogatási szerződés megkötéséről szól. Kérem, 
szavazzunk. 
 
421/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.000.000.-Ft-
tal támogatja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét a szervezet alapszabályában megjelölt céljainak 
megvalósulása céljára az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére, új költségvetési sor 
létrehozásával, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  
Határidő: döntést követő 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
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Reiner Roland: Jancsó Andrea és Torzsa Sándor közös módosító javaslatából az összeg szintén beépítésre 
került, de van két határozati javaslat, amik döntést igényelnek. Kérem, szavazzunk a 245/5/2022. sz. előterjesztés 
1. határozati javaslatáról. 
 
422/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1098 
Budapest, Börzsöny u. 19. és a 1098 Budapest, Dési Huber. u. 20. szám alatti háziorvosi rendelők, a 1098 
Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és gyermekfogászat, 
valamint a 1098 Budapest, Toronyház u. 3. sz. alatti fogorvosi rendelő korszerűsítését kezdeményezi költségosztók 
fűtőtesteken történő felszerelésével, melynek költségeire 10.000.000 Ft-ot biztosít a 4329. sorszámú, „Orvosi 
rendelők fűtéskorszerűsítése” megnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri a polgármestert, hogy ennek 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 245/5/2022. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
423/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ferencvárosi 
alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók részére a közüzemi költségeik támogatása céljára 
körzetenként havonta 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2022. december 1. – 2023. március 31. közötti 
időszakra, melynek költségeire 10.600.000 Ft-ot biztosít a 3944. sorszámú, „Orvosi rendelők energia költségeinek 
támogatása” megnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri a polgármestert, hogy ennek végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
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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 
Zombory Miklós  Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Amiatt, hogy megemeljük a FESZ Kft. költségvetési sorát, döntenünk kell a közszolgáltatási 
szerződésében szereplő összeg megemeléséről is. Tehát a határozati javaslat úgy hangzik, hogy a FESZ Kft-vel 
kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő összeget a 2022. évre 35 millió Ft-tal megemeljük és felhatalmazzuk 
a polgármestert ennek aláírására. Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
424/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben szereplő összeget a 
2022. évre 35 millió Ft-tal megemeli és felhatalmazza a polgármestert ennek aláírására.  
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
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  
Kállay Gáborné  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 

helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati 
rendelet módosítása (I. forduló) 

246/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Kállay Gáborné képviselő visszajött az ülésterembe. 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 246/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
425/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével 
egyetért.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
              Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen 
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Zombory Miklós  Nem  
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
5./ Javaslat a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)  
241/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 241/2022. sz. előterjesztés döntési javaslatáról. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazásmellett megalkotja 29/2022. (XI.22.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 
13/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter Igen  
Baranyi Krisztina Igen  
Csóti Zsombor Igen  
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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 Távol  
 
 
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és 

telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet, és a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő 
hatálybalépéséről szóló 41/2021. (XII.14.) rendelet hatályon kívül helyezése (egyfordulóban) 

240/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 240/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, az egy fordulóban történő megtárgyalásról. 
 
426/2022. (XI.17.) 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 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről, valamint a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő 
hatálybalépéséről szóló 41/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
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Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 240/2022. sz. előterjesztés döntési javaslatáról, a rendelet megalkotásáról. 
  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 3 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és telekadóról 
szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről, valamint a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban 
történő hatálybalépéséről szóló 41/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

  
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Zombory Miklós  Nem  
Mezey István  Tartózkodott  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
7./ Javaslat „életjáradéki szolgáltatásról” szóló …/2022 (…) önkormányzati rendelet megalkotására (I. 

forduló) 
262/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság megtárgyalta a javaslatot és a 
Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. A vitában mindenki elismerte Tanácsnok Asszony munkáját és 
hiánypótló, jó javaslatnak minősítette a tervezetet. Ezúton szeretném megköszönni Tanácsnok Asszonynak, hogy 
elkészítette ezt a rendelettervezetet. Egyetlen probléma van vele, hogy nem nekünk jutott eszünkbe. 
 
Takács Krisztián: Egy szolgálati közleménnyel kezdeném: azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a közvetítésnek nincs 
hangja, de úgy látom, már dolgoznak rajta. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúan elfogadásra javasolta. A közös költség kifizetése merült fel fontosabb kérdésként. A Bizottság tagjai 
abban egyetértettek, hogy az örökösökkel nem kívánunk jogvitába bonyolódni, de a technikai jellegű kérdésekre 
az előterjesztő maximálisan kielégítő válaszokat tudott adni. 
  
Baranyi Krisztina: Az előterjesztés tartalmával és céljával egyetértve kérem az előterjesztőt, hogy a havi térítési 
díj mértékéről a két forduló között még egyeztessünk. Egyetértek Torzsa képviselő úrral, sajnos nem nekünk jutott 
eszünkbe ezt elkészíteni. 
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Kállay Gáborné: Ha jól értem, az Önkormányzat fog megrendelni egy értékbecslést. Amennyiben az, aki a lakását 
felajánlja erre a szerződésre és nem ért egyet az értékbecsléssel, emiatt visszalép, akkor neki kell kifizetnie ennek 
az összegét. Ebben érzek egy kis bizonytalanságot, illetve nem tartanám teljesen igazságosnak. Lehetne valami 
megoldást találni arra, hogy abban az esetben, ha nem ért egyet az értékbecsléssel, annak is legyen lehetősége 
értékbecslőt megbíznia, aki felajánlja az ingatlanát?  
 
Zombory Miklós: Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ez egyedülálló emberekre vonatkozik, hiszen 
családos embernél, akinek van gyermeke, unokája, ez nem jöhet szóba. Nekem aggályos, hogy mi történik, ha túl 
sok a jelentkező. Egy limitet, vagy valami korlátot meg kellene szabni. Nehogy az legyen, hogy túl sokat akar a 
szarka, de nem bírja a pont, pont, pont. 
 
Jancsó Andrea: Én nem számítok tömeges túljelentkezésre ennél a szolgáltatásnál. Egyébként be van építve a 
tervezetbe az a garancia, hogy két Bizottság dönt arról, hogy mi, mint Önkormányzat egyáltalán szeretnénk-e 
megkötni az adott ingatlanra vagy az adott személlyel ezt az életjáradéki szolgáltatást. Kállay képviselő asszony 
felvetése jogos. Én köztes megoldásnak érzem, ha két értékbecslés készül, egyrészt azé, aki jelentkezik és 
felajánlja a lakását, másrészt pedig az Önkormányzaté. Vita esetén, ha nagy eltérés van, mondjuk vesszük a kettő 
számtani átlagát és abból nyilván egy kompromisszumos összeg jön. Nyilván a két forduló között meg fogjuk 
fontolni, hogy mi az a garancia, ami biztossá teszi ezt. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 262/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, a rendelettervezet kifüggesztéséről. 
 
427/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az életjáradéki 
szolgáltatásról szóló …../2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelettervezet 
kifüggesztésével egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 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  Távol  
 
Reiner Roland: Most ugrunk egyet és az eredetileg 19. napirendi pont következik. 
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8./ Döntés a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság korábbi határozatairól 
254/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián elnök 

 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Szeretném, ha a pontokról külön tárgyalnánk és szavaznánk majd. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságban hosszú vita volt és örülnék, ha ezt 
nem tárgyalnánk meg egyesével még egyszer. Egyhangúlag támogattunk öt pontot, az egyetlen, ahol megosztott 
volt a szavazás, de azt is támogattuk, a második pont volt. Ez gyakorlatilag a kerékpárok Bakáts térről történő 
kitiltása volt. Hogy haladjunk, a saját képviselői véleményemet is elmondanám, ha már nálam van a szó. Kérem, 
hogy a többiről ne vitázzunk, mert egyetértünk benne. A második pontról érdemes beszélni. Megértem a javaslat 
célját és tényleg valódi probléma, hogy nagy sebességgel hajtó, esetleg szabálytalanul közlekedő kerékpárosok 
gondot okoznak. Az is baj, hogy motorkerékpárok is áthajtanak ezen a területen és inkább talán ez a probléma. 
Ezen kívül viszont sokan használják szabályos közlekedésre a teret. Tehát három csoportról beszélünk: vannak a 
szabályos kerékpárosok, a szabálytalan kerékpárosok és a teljesen szabálytalan motorosok. Ha a módosítást abba 
az irányba tesszük meg, amit az előterjesztés javasol, akkor a rendesen közlekedő, szabálykövető 
kerékpárosoknak okozunk egy kicsi nehézséget. Viszont a most is szabálytalan motorosokra ez egyáltalán nem 
fog vonatkozni, hiszen eddig sem tartották be a szabályokat és ez után sem fogják. A veszélyesen közlekedő 
bicikliseket sem fogja meghatni ez a tiltó rendelet. Sokkal inkább javaslom azt, hogy a problémát más eszközökkel 
kezeljük. Például ha kialakítunk egy kerékpárnyomot a hátsó részre, elvezetve itt a Hivatal előtt, lehet, hogy áttereli 
a forgalmat. A célt értem és elfogadom, de azt hiszem, hogy a megoldási javaslat nem megfelelő. 
 
Zombory Miklós: Jelentkezzen az a Képviselő, aki a legközelebb lakik a Bakáts térhez. Feltettem a kezem. 
Lakcímileg elég nehéz közelebb kerülni hozzá, mint ahol én lakom. Sokat járok erre hétvégén is és azokat az 
„anyázásokat”, amiket ilyenkor kapnak a kerékpárosok, szabálytalan segédmotorosok – akik levették a 
rendszámot, nagymotor lenne, de segédmotorként kezelik -, egytengelyesek, rolleresek, stb. nem akarom idézni. 
Nem akarjuk, hogy előbb-utóbb komoly baleset legyen a templom előtt, ezért ezt rendezni kellene. Valószínűleg 
az elkerülő nyomvonal megoldás lehet, de ettől függetlenül szeretném, ha szavaznánk arról, hogy ez legyen csak 
gyalogút, sőt, talán egy tiltó tábla is elférne alá, mellé, hogy kerékpárral és segédmotoros kerékpárral behajtani 
tilos. Ahogyan a bizottsági ülésen is elmondtam, annyi fog megvalósulni abból, amit a jogszabály szerint 
megvalósíthatunk, amennyit meg tudunk valósíttatni. Javaslom, hogy kérjük fel a rendőrséget, hogy 1 hónapra 
állítsanak ide egy rendőrt, mint szeptemberben az iskolák elé és ezzel elérhetnénk valamit. Ezután rábízhatnánk a 
Közterület-felügyeleti Irodára ezt a tevékenységet és egy idő után megoldódna a helyzet. Amennyiben van 
konszenzus és a hatból öt javaslat elfogadásra kerül, akkor nem kérek külön szavazást a határozati javaslatokról. 
Ebben az esetben csak erről az egyről – amit Árva Péterrel közösen alkottunk, a kerékpárút kijelöléséről, 
felfestéséről a Bakáts téren - szeretném, ha külön döntenénk. A táblát semmiképpen ne hagyjuk ki, hogy teljesen 
egyértelmű legyen. Időseket, gyerekeket, terhes anyákat, babakocsisokat ne veszélyeztessünk. 
 
Takács Krisztián: Elég hosszú ideje tart már ennek a Bizottságnak a munkája. Akik emlékeznek a Bizottság 
megalakulására, azt is tudhatják, hogy már sokkal korábban a Képviselő-testület elé kellett volna kerülnie ennek 
az előterjesztésnek. A csúszás elsősorban az én hibám, mert ez a terep új nekem. Nem vagyok közlekedési 
mérnök, és elnézést kérek, hogy ez idáig tolódott. Egy másik aspektus a harmadik határozati javaslat előélete. A 
Kinizsi utca-Lónyay utca kereszteződésének lámpái idestova 2 éve nem működnek. Először csak sárgán villogtak, 
majd ki is lettek kapcsolva. A Bizottság három forgalomszámlálást is kért a Budapest Közút Zrt-től, és ezeknek lett 
az az eredménye, hogy itt nem szükséges lámpás kereszteződést fenntartani, a forgalom mérete és gyakorisága 
sem indokolja és biztonságosabb a jelenlegi körülmények között. Az említett cégtől sok segítséget kaptunk és 
ezúton is köszönöm Katona Krisztinának és Szuromi Olivérnek a munkáját. Rajtuk kívül a Városüzemeltetési Iroda 
is nagyon sokat segített, nekik is köszönöm. Mint mondtam, nekem sok új dologgal kellett megismerkednem és 
rengeteg támogatást adtak abban, hogy bizonyos problémákat hogyan lehet kezelni. A határozati javaslatok 
többsége lakossági kezdeményezés alapján született meg, szerintem utólag visszanézve nagyon jó döntés volt, 
hogy létrehoztuk ezt a Bizottságot. Külön nem mennék bele a pontokba, mert a keddi Városfejlesztési, Innovációs 
és Környezetvédelmi Bizottságban már átbeszéltük őket. Árva Péter módosító javaslatával egyet tudok érteni. 
Nekem sosem tetszett az a kommunikációs narratíva, hogy bizonyos intézkedések bizonyos közlekedő csoportok 
ellen irányulnak. Az sem a biciklisek ellen irányul, hogy a templom előtti területet kijelöljük gyalogos övezetnek. A 
tér elsősorban pihenő, rekreációs funkcióval jött létre, ezért lett megújítva. A keresztirányú biciklis forgalom sajnos 
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magával vonja a motoros forgalmat is, ami komolyan zavarja ezt a funkciót. Emiatt javasoltuk, hogy a templom háta 
mögötti területet jelöljük ki a tér kikerülésére. 
 
Takács Zoltán: Örülök, hogy a Bizottság elfogadta azt az álláspontot, amit én már régóta gondolok. Ez az lenne, 
hogy a Lónyay utcai-Kinizsi utca kereszteződése köszöni szépen, teljesen jól funkcionál. Bármiféle jelzőlámpa 
működése nélkül rendszeresen hajtok rajta keresztül és soha semmilyen konfliktushelyzetet még csak nem is 
láttam. A Bakáts tér és a kerékpárok kapcsolatát illetően szóba került, hogy ki lakik a legközelebb. Én is feltenném 
a kezemet, mint olyan képviselő, aki messze a legtöbbet kerékpározik a Bakáts téren. Úgy gondolom, hogy ez egy 
teljesen vállalható alternatíva. Nem lenne kitiltva senki sehonnan – hogy éljek azzal a szóval, amit az autósok 
szeretnek magukra venni -, a kerékpárosok tudnák használni a teret, át tudnának jutni rajta keresztül a Tompa 
utcából a Ráday utcába, vagy a Ráday utcából lekanyarodva a Lónyay utcába. Minimális kellemetlenséggel járna, 
de ennyi kompromisszum beleférne. Tény és való, hogy a templom előtt főleg a délutáni gyalogos forgalom és a 
vendéglátó egységek előtt ülők nagy létszáma egyszerűen nem engedi azt, hogy egyéb közlekedési eszközökkel 
biztonságosan lehessen ott hajtani. Úgy gondolom, hogy minden arra járó – gyalogos, biciklis, motoros - számára 
ez egy vállalható kompromisszum.   
 
Gyurákovics Andrea: Nem szeretném kinyitni az autósok mellett, motorosok ellen, biciklisek mellett-ellen vitát. 
Hogy egy csoporton belül milyen kategóriák vannak, nem csak az autósoknál, hanem a bicikliseknél, gyalogosoknál 
is meg lehet különböztetni. Vannak a szabálykövetőek, a kevésbé szabálykövetőek és az egyáltalán nem 
szabálykövetőek. Nem lehet egy csoportra ráhúzni ezt a minősítést. Vártam, hogy valaki elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen felmerült, hogy a kerékpárosok a templom mögötti részt használhatnák, a tiltás a templom előtti 
részre vonatkozna. Ez működött egyébként. Éppen tegnap majdnem elütött engem is a téren egy kerékpáros 
ételfutár, amikor ülés után átsétáltam a sarki pékségbe. Nem a kitiltásról van szó, hanem arról, hogy szálljon le a 
bicikliről, tolja át a téren, majd folytassa az útját. Ez működött a Ferenc téren is, régebbi Képviselőtársaim erre 
emlékezhetnek. Ennek volt viszont olyan támogatása, hogy őrizték a parkot és ez segítette a folyamatot. Jelenleg 
ott sem működik már ez és itt sem fog a Közterület-felügyeleti Iroda segítsége nélkül. Dönthetünk erről, és azt 
gondolom, hogy kell is, de az illetékes irodáknak, Jegyző Asszonynak az együttműködése szükséges annak 
érdekében, hogy be is tudjuk tartatni, amit szeretnénk. 
 
Szilágyi Zsolt: Már mindenki elmondta, amit én szerettem volna, de kiegészíteném azzal, hogy az én 
gyermekemet is el kellett rántani egy biciklis elől és Jegyző Asszonyt is majdnem elütötték, amikor kilépett a 
kávézóból. Ha megszavazza a Képviselő-testület, hogy legyen gyalogos-pihenő övezet, akkor megkérném Jegyző 
Asszonyt, hogy csináljunk egy 1 hetes razziát, legyenek kint a közterület-felügyelők és elsősorban figyelmeztessék 
azokat a bicikliseket, motorosokat, akik áthajtanak a téren. Ha visszatérő esettel találkoznak, akkor-  természetesen 
a jogszabályok szerinti - büntetést lehetne kiróni ugyanúgy, ahogy az autósokra is. Mindig felmerül az autós-
motoros-biciklis háromszög, de sok autós van, aki biciklis is, ezért nem kellene különbséget tenni. Ahogyan 
Képviselő Asszony mondta, valaki betartja a szabályokat, valaki nem. Valaki megáll a piros lámpánál a biciklivel, 
de a többség nem áll meg. De autós is van, aki átmegy a piros lámpán, mint ahogy megáll a zöldnél. Ilyen 
tekintetben tényleg nem lehet különbséget tenni. Rengeteg gyerek van, hétvégén, de hétköznap is sok az esküvő, 
akkor elég nagy tömeg van a téren. Amikor kiteszik a teraszokat, akkor a vendégek, a vendéglátósok vannak 
veszélyben, és főleg a játszó gyerekek. A szülő végre elengedheti valahol a gyerekét, mint egy parkban, nem kell 
annyira figyelnie, mint egy olyan helyen, ahol forgalom van. A Ráday utcában idén már többször előfordult, hogy 
rollerrel vagy biciklivel gyalogost gázoltak a járdán. Kb. 30 méter kerülő, ha a templom mögött mennek el és 
onnantól kezdve lehet folytatni az utat a Knézits utcán vagy a Tompa utcán, kikanyarodva a körútra bármelyik 
irányba.  
 
Baranyi Krisztina: A 6. sz. határozati javaslatot nem tudom támogatni. Az a helyzet, hogy a kiskörút forgalma már 
annyira zsúfolt, hogy a jelenlegi forgalmi rendben is folyamatosan bedugul. A Lónyay utcáról már nem tudnak 
kifordulni a gépjárművek, csak esetleg két lámpaváltás után. Nyilván nem tudok a Budapest Közút Zrt. nevében 
beszélni, de szerintem az ő véleményük is ez lesz. Emiatt nem támogatom ezt a határozati javaslatot, szerintem 
ez nem szolgálja csak azt, hogy még nagyobb dugó legyen és még többen „anyázzanak”, dudáljanak egymásra. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Kicsit visszakanyarodnék az előzőekhez. Mind a három kategóriában vannak olyanok, akik 
betartják a szabályokat és olyanok, akik nem. Futóként is látok a futókörön andalgó embereket akár a Haller 
parkban, akár a Ferenc téren, de bringával is kellett már lecsöngetni a két híd között a biciklisávban közlekedő 
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embereket. A javaslattal tényleg az a bajom, hogy ha a realitások közé helyezzük, akkor hogyan fogjuk ellenőrizni 
és betartatni. Amikor egyébként sincs elegendő közterület-felügyelőnk, majd idejönnek és a téren elzúznak 
mellettük a biciklisek. Ő kiabálni fog, hogy álljon meg, álljon meg! Az autósoknál könnyebb a helyzet, mert felírják 
a rendszámot, amivel lehet kezdeni valamit. Ebben az esetben maximum személyleírást tud adni, hogy egy Wolt 
táskás ember ekkor és ekkor elszáguldott a téren. Nem látom a gyakorlatban, hogy hogyan tudjuk megcsinálni az 
ellenőrzést. Lehet ez egy elérendő cél és van is benne realitás, de hogyan? Hogyan, hogy ne csak egy papír 
legyen, amit ki lehet tenni a falra és nagyon jól néz ki, hanem hogy valódi tartalom legyen mögötte? 
 
Takács Krisztián: A betartatással kapcsolatban egyetértek Szilágyi Zsolttal és Zombory Miklóssal, akik ezt 
konkrétan megfogalmazták és ha jól emlékszem, Gyurákovics Andrea is utalt arra, hogy elsősorban a Közterület-
felügyelet segítségét kell majd kérnünk. Teljesen azért nem random biciklisek járnak erre, rendszeresen erre 
közlekedik, aki biciklivel jár a kerületben. Ha 1 hétig, vagy akár 1 hónapig tudunk közterület-felügyelői jelenlétet 
biztosítani, akkor az emberek fejében ez be fog állni, mint egy új rend. Utána már a Közterület-felügyelet jelenléte 
nélkül is reflex-szerűen elkanyarodnak majd balra és elmennek a templom háta mögött. Ez az átalakulás végbe 
tud menni szerintem, de kérem, hogy ne hívjuk razziának, mert annak nincs jó hangzása. Azoknak, akik nem nézték 
meg a jegyzőkönyvet, vagy nem a Bizottság tagjai, nem biztos, hogy egyértelmű az ötödik határozati javaslat. A 
Bakáts utca parkolási rendje többször is felmerült és volt is egy kérésünk a FEV IX. Zrt. felé. A Közraktár utcán 
több helyen fel van festve a járdára olyan parkolóhely, ami már csak a fizikai valóságában van ott, de jogilag már 
nem parkolóhely és több lakos is leparkolt ott, amiért megbüntették őket. Félig-meddig ez önhibájukon kívül történt, 
ezért szeretnénk kérni, hogy ezeknek az eseteknek a felülvizsgálatát végezzék el, illetve a valóságban már nem 
létező parkolóhelyek felfestését mossák le. Az átalakítás jórészt azt követi le, hogy a Bakáts utca egyirányúvá vált 
és a kétirányú forgalom hiánya miatt nincs akkora szükség olyan széles úttestre. Mivel az eredeti tervek szerint ez 
is fel lett volna újítva és sétálóutca lett volna, az első és az ötödik határozati javaslat a páros és páratlan oldalt 
megcélozva igyekszik visszaadni az utcának ezt a jelleget azzal, hogy különböző eszközökkel kiszélesítjük a járdát. 
Ezt követi reményeim szerint egy komplexebb zöldítés, akár dézsás fákkal, akár mobilitási pontokkal, hogy 
mindenki közlekedési lehetőségét kiszélesítsük. 
 
Zombory Miklós: Visszatérnék a Lónyay utcából a Kálvin tér felé jobbra kikanyarodáshoz. Hozzátenném, hogy 
kialakult a két sáv, csak szabálytalanul. Nézzük meg a taxisokat, az autóbuszvezetőket és még néhány élelmes 
sofőrt. Nem mennek el balra, ugyanúgy jobbra mennek. Azzal a megoldással, ami le van írva, tulajdonképpen 
szabályossá tennénk azt, ami ma szabálytalanul történik.  
 
Gyurákovics Andrea: Csatlakozom Zombory Úrhoz. A Lónyay utcából két sávon lehessen kikanyarodni a Kálvin 
tér irányába működött egészen addig, amíg egy sávot le nem zártak és emiatt történt, amit Baranyi Krisztina 
elmondott, hogy a kiskörútra nehezen lehet ráhajtani. Ha a Vámház körút-Kálvin téri részen jár valaki, akkor 
pontosan tudja, hogy kikanyarodik a Lónyay utcából és onnantól kezdve három sáv engedi. Egy balra, kettő 
egyenesen, egy letereli az Üllői útra, egy pedig beengedi a Ráday utcába. Ott már van annyi sáv, amennyi szét 
tudja teríteni ezt a megnövekedett forgalmat. Viszont azzal, hogy a Lónyay utcából csak egy sávon lehet 
rákanyarodni a Vámház körútra, valóban dugót és közlekedési káoszt okoz, hiszen szemből, az V. kerületből – 
talán a Királyi Pál utcából – egyszerre engedik ki az autókat a kiskörútra. Ha ez egy-egy sáv marad, akkor ez a 
forgalmi állapot fenn fog maradni. Nézzék meg a Lónyay utcát délután 16:00-18:00 óra körül. A Mátyás utcáig áll 
a sor. Nem azt mondom, hogy meg fog szűnni, de hogy csökkenni fog a Lónyay utca ezen szakaszának terheltsége, 
az biztos. Ha elkezdjük keresni a megoldást arra, hogy a kiskörútnál erre a négy sávra két sávból engedjük ki a 
forgalmat és tehermentesíteni tudjuk a Szent-Györgyi Albert Iskola előtti, az Erkel utcai óvoda előtti szakaszokat, 
akkor nyertünk valamit. Ez mind a környék terhelését csökkentené. Sok szülő hajtana ki az Erkel utcából is a 
Lónyay utcára, de nem tudnak. Nem végleges megoldás, de ha megtennénk, átmeneti megoldásnak jó lenne. 
 
Árva Péter: Próbáltam az elején lezárni ezt a vitát. Teljesen egyetértek Polgármester Asszonnyal, szakszerűtlen 
ez a javaslat. Nem azt írja, hogy ez történjen meg, hanem azt, hogy vizsgálja meg. Ilyen formában tudom, hogy 
műszakilag nem fog működni. Azért áll a dugó ebben az utcában, mert a körúton ugyanúgy dugó van a Műegyetem 
rakpartig. A Műegyetem rakparton, a Szabadság híd túloldaláig áll az a sor, amit meg akarunk akasztani és amiről 
azt akarjuk, hogy a mi utcánkból kikanyarodó autóknak legyen elsőbbsége. Jó ötlet, és van megoldás arra, hogy itt 
ne legyen dugó. Az a megoldás, hogy kevesebb autót kell használni a belvárosban, korlátozni kell a Hungária 
körúton belül, a körúton belülre pedig csak azt engedni, aki ott lakik. Ez a megoldás. Ha terelgetjük, meg 
szabályozgatjuk, az jó megoldásnak tűnik, csak nem fog működni, mert nem így működik a világ. Javaslom a 
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Képviselő-testületnek, hogy ne tiltsuk ki a kerékpárosokat egy olyan rendelettel, amit nem tudunk betartatni és 
razziázzunk, de ne hívjuk razziának. Ez egy új elképzelés számomra. Ez nem fog működni, nem működik a Ferenc 
téren sem. Szerintem ezzel nem szabad próbálkozni. Alternatív javaslatot tettem, hogy felfestéssel oldjuk meg ezt 
a dolgot. Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy egy kerékpárnyom vezeti el ennek a forgalomnak a nagyját. 
Ha valamelyik Képviselőtársam razziát szeretne, akkor egy szavába kerül és a Rendőrkapitány Úr ideállít egy 
rendőrt, aki minden kerékpárost megbüntethet. Erre ígéretet kaptam Rendőrkapitány Úrtól, amikor legutóbb 
beszélgettem vele. Viszont két nap múlva kérni fogják, hogy inkább ne jöjjön, mert legalább annyi panasz lesz a 
rendőrök intézkedésére, mint a szabálytalan kerékpárosokra. Igen, ez egy fontos dolog, dolgozzunk rajta, de kérem 
továbbra is, hogy a második pontot ne szavazzuk meg. 
 
Takács Krisztián: Nem arról szólt a hozzászólásom, hogy csináljunk razziát, de ne nevezzük annak. Korábban is 
voltak már Belső-Ferencvárosban forgalomszabályozási intézkedések és akkor is a közterület-felügyelők segítettek 
abban, hogy ezeket betartassuk. Kitehetünk egy táblát, de ha a változásokra nem hívjuk fel több eszközzel is a 
közlekedők figyelmét, akkor nem fogjuk tudni végrehajtani a döntést. Ez nem jelent razziázást és ezt a kifejezést 
inkább felejtsük is el. A hatodik határozati javaslatnál támogatom, hogy írjuk át úgy, hogy Polgármester Asszony 
kezdeményezze a Budapest Közút Zrt-nél a Lónyay utcából két sávon való kikanyarodás lehetőségének 
megvizsgálását vagy tervezését, hiszen ha ezt megszavazzuk, úgyis az lesz az első lépés, hogy a társaság 
egyáltalán felméri ennek a lehetőségét. 
 
Takács Máriusz: Muszáj a Bakáts tér mellett szólnom, mert azt látom, hogy kicsit nagyobb a társadalmi mélysége 
ennek a problémahalmaznak, mint amit mi megkarcoltunk. Hogyan használjuk a Bakáts teret az áthaladásra? 
Vannak kerékpárosok, akik keresztülmennek rajta. A kerékpárosok helyzete ma úgy néz ki Budapesten, hogy 
hivatalosan az úton és a kijelölt sávokon, utakon mehetnek, de borzasztó hiányos az infrastruktúra. Ezért mennek 
mindenhol, ahol biztonságban érzik magukat. Alapvetően van egy gyenge szabályozás, egy gyenge infrastruktúra 
és van egy olyan modellkövetés, hogy nem figyelünk a szabályokra, ott közlekedünk, ahol nekünk biztonságos. 
Nem mellékesen nem kell ismerni a KRESZ-t. Van ennek a társadalmi rétegnek egy olyan kultúrája, amiben 
hagyományosan megvan a szabályszegés, az, hogy a közlekedési szabályok, járda, úttest határvonalát nem tartjuk 
be. Nyilván ez nem általános, csak azt mondom, hogy ez a fajta kultúra létezik ebben a társadalmi rétegben. Ott 
vannak a rolleresek, akik egyáltalán nem tudják, hogy rájuk milyen szabályok vonatkoznának, és hogy a 
Belügyminisztérium milyen állásfoglalást alakított ki velük kapcsolatban. Ők játékszerek, közlekedési eszközök, 
szintén mennek mindenhol és nem gondolják, hogy egyébként a KRESZ táblákat be kellene tartaniuk. A harmadik 
réteg tipikusan a futárok rétege, akiknek az a munkájuk, hogy minél gyorsabban odaérjenek valahová. Ha éppen 
úgy van, akkor a villanyvezetéken is átmennek, vagy bármilyen menekülő utat igénybe vesznek azért, hogy időben 
odaérjenek. Logikusan ez az ő érdekük, az idő és a pénz nekik dolgozik. Ha kiteszünk egy tiltó táblát, ez a három 
társadalmi réteg a saját szokásjogai alapján nem fog vele csinálni semmit. Ha odaállítunk két embert a tér két 
oldalára, akik elzavarják őket, valószínűleg működne. A Ferenc téren láttam ezt a modellt és bevált. Nekem, mint 
bringás, működött, hogy ne menjek át és most sem teszem ezt. Nekünk viszont az irdatlan pénz, ha két embert 
azért kell foglalkoztatnunk, hogy folyamatosan betartassa egy szabályunkat. Technikai értelemben szerintem csak 
úgy tilthatóak ki és úgy biztosítható az emberek védelme, hogy fizikailag nem tudnak áthaladni a téren. Fizikai 
akadályok, dézsák felállításával macerásabb lesz azok között átmenni, kikerülni, mint megkerülni a teret. Ha ezt 
nem tudjuk megcsinálni, akkor tereljük szabályok közé, egy nyomvonalra, akár karózzuk ki, hozzunk létre 
szinteltérést – bár ez nem nagyon fordulhat elő, mivel most készült el a tér -, de szabályozzuk úgy, hogy 
megpróbáljuk kialakítani az együttélés szabályait. Ne gondolkozzunk abban, hogy egy egyszerű szabályozással 
vagy időnkénti ellenőrzéssel meg tudjuk oldani ezt a problémát, mert nem fogjuk tudni. 
 
Takács Zoltán képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Hogyan szavazzunk, hiszen Zombory Úrnak volt egy kérése a 
külön szavazásról, majd utána módosította a második külön, a többi együtt változatra. 
 
Zombory Miklós: Tárgyalni már úgy tárgyaltuk, ahogy, de pontonként szavazzunk. 
 
Árva Péter: Ugyanezt akartam javasolni, mert vannak egyszerű és minősített többséget igénylő pontok is. 
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Baranyi Krisztina: Árva Péter elnök úrnak a 2. sz. határozati javaslathoz nincs valamilyen módosító javaslata? 
Nincs olyan, hogy úgy legyen kialakítva a biciklis közlekedés, amely a valóságban nem csak annyit jelent, hogy a 
térnek erre a részére nem lehet kerékpárral behajtani? 
 
Árva Péter: Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy ezt a pontot szavazzuk le és szívesen dolgozok ezen a következő 
hetekben, felveszem a kapcsolatot kerékpáros szervezetekkel és egy építészeti javaslatot le lehet tenni egy 
felfestésre vonatkozóan. Amit most össze tudnék rakni, csak ötletelés lenne. Ha leszavazzuk, attól még vissza fog 
kerülni elénk napirendre. Értjük, hogy egy fontos kérdés, szerintem a Képviselőtársaim partnerek lesznek abban, 
hogy együtt dolgozzunk rajta. 
 
Zombory Miklós (ÜGYREND): Én is hajlok afelé, hogy ezt a pontot vegyük le. Adódtak olyan ötletek többektől is, 
amik a tábla mellett megakadályoznák a behajtást. Mert ha csak a táblát tesszük ki, azt csak ki fogják kerülni. A 
fizikai akadály megoldás lehet, dolgozzunk még ezen és visszahozzuk egy másik alkalommal. A többit szavazzuk 
meg. 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Reiner Roland: Sorrendben fogunk szavazni a határozati javaslatokról. Az 5. határozati javaslathoz elég az 
egyszerű többség, viszont a többihez minősített többség szükséges.  
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Zombory Miklós képviselő úr kérte, hogy a 2. határozati javaslatot vegyük le, ezt, 
mint előterjesztő befogadom és visszajön a következő ülésre. 
 
Reiner Roland: Tehát öt szavazásra fog sor kerülni. Kérem, szavazzunk a 254/2022. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról, a 15-ös busz áthelyezéséről. 
 
428/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Forgalomszabályozó Ideiglenes Bizottság FIB 5/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri a 
Polgármestert a 15-ös busz Bakáts utcai megállójának áthelyezése ügyében az Sz-314/2022. sz. bizottsági 
előterjesztésben jelzettek közül a 2. változat megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére, beleértve a 
műszaki tervdokumentáció elkészíttetését, a negatív gyalogos öböl kialakítását és engedélyeztetését. 
Határidő: 2023. május 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
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Takács Zoltán  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 254/2022. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról, a Lónyay utcából Petőfi 
hídra történő felhajtásról. 
 
429/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 10/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri a 
Polgármestert a Lónyay utcából a Petőfi hídra gépjárművel való felhajtás lehetőségének megvalósítása érdekében, 
a forgalomszabályozó lámpás kereszteződés létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtételére, beleértve a 
kereszteződés megterveztetését, kialakítását és engedélyeztetését, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a 
leszerelésre kerülő Kinizsi utcai jelzőlámparendszer műszaki állapota azt megengedi, akkor az ebben a 
kereszteződésben kerüljön felhasználásra. 
Határidő: 2023. május 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 254/2022. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról, a Kinizsi utca-Ráday 
utca kereszteződésénél gyalogos öböl létrehozásáról. 
 
430/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 7/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri a 
Polgármestert a Kinizsi utca és a Ráday utca kereszteződésénél negatív gyalogos öböl létrehozásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére, beleértve a megterveztetést, kialakítást és engedélyeztetést. 
Határidő: 2023. április 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
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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  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 254/2022. sz. előterjesztés 5. határozati javaslatáról, a Bakáts utca parkolási 
rendjének felülvizsgálatáról. 
 
431/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a FEV IX 
Zrt-t a Bakáts utca parkolási rendjének felülvizsgálatára, különös tekintettel a Forgalomszabályozási Ideiglenes 
Bizottság FIB 11/2022.(X.25.) számú határozatában foglaltak megvalósíthatóságára. 
Határidő: 2023. április 30. 
Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 254/2022. sz. előterjesztés 6. határozati javaslatáról, ami a szövegben 
módosult a lehetőségének vizsgálatával. 
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432/2022. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 12/2022.(X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri a 
Polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét a Budapest Közút Zrt-nél, hogy a Lónyay utcából két sávon 
lehessen gépjárművel kikanyarodni a Kálvin tér irányába. 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen 
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen 
Baranyi Krisztina  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
 
Reiner Roland: 50 perces ebédszünetet javaslok, 14:00 órakor folytatjuk az ülést. 
 
SZÜNET 
 
 
9./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

263/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 

 
A szünet után Baranyi Krisztina polgármester, Jancsó Andrea, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián és Takács Zoltán 
képviselők nem jöttek vissza az ülésterembe. 
 
Kállay Gáborné: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és nem javasolta elfogadásra az előterjesztést. 
 
Mezey István: Az utolsó szó jogán. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is vita nélkül szavazta le az 
előterjesztést, nem tudom, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén volt-e bármilyen vita ezzel 
kapcsolatban. Hadd mondjam el az előterjesztés mellett, hogy a költségvetés módosítás megküldése előtt készült, 
tehát értelemszerűen örülök, hogy az előző változat elindította a városvezetés gondolkodását abban, hogy a 
megnövekedett rezsiárak - ami esősorban az intézményeinken, de a Ferencvárosban élőkön is fogást talált – 
kompenzálására valami megoldást kell találni. A költségvetés módosításába is beépítettek számtalan olyan elemet, 
ami ennek a rezsivédelmi alapnak a terhére is mehetett volna, de ezeket nyilván nem ismerhettem az előterjesztés 
megfogalmazásakor. Örülök, hogy beépítették az abban lévő szempontokat a költségvetés módosításába. Ami 
miatt mégsem vonom vissza, az az, hogy most egy  költségvetés módosításra volt szükség ahhoz, hogy a 
megnövekedett rezsiköltségek támogatására sor kerülhessen az intézményeinknél és annál a 13 db háznál, ahol 
a társasházzá alakulás nem történt meg és emiatt az Önkormányzattól vásárolják a magasabb árú gázt. Azért, 
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hogy ne kelljen továbbra sem költségvetést módosítani a kompenzációhoz, továbbra is indokoltnak tartom egy ilyen 
alap létrehozását. Kérem, támogassák. 
 
Reiner Roland: Köszönöm, hogy ezt elmondta Képviselő Úr. Én is azt akartam elmondani, hogy azok a célok, 
amikről az előterjesztés szól, mind forrás, mind cél tekintetében be lettek építve a költségvetésbe az intézmények 
és az említett nem társasházak tekintetében is. Ezzel teljesült is a szándék. Több kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a 263/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
433/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ úgy dönt, hogy elfogadja a 263/2022. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szándéknyilatkozatot. 
2./ felkéri a polgármestert a rezsivédelmi alap felhasználására vonatkozó előterjesztés elkészítésére.” 

 (5 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Mezey István  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Reiner Roland  Nem  
Árva Péter  Tartózkodott  
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Baranyi Krisztina  Távol  
Jancsó Andrea  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
Takács Krisztián  Távol  
Takács Zoltán  Távol  
 
 
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Város Teampannon Kft. és a NIF Zrt., 

között kötött háromoldalú szerződések módosítása 
266/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Ez ugyanaz a történet, ami egyszer már volt előttünk, csak egy másik céggel, aki a 4 db KÉSZ 
módosításból 3 db-ot készített elő. Tartalmilag ugyanazt célozza ez a módosítás. 
 
Baranyi Krisztina polgármester, Szilágyi Zsolt, Takács Krisztián és Takács Zoltán képviselők visszajöttek az 
ülésterembe. 
 
Árva Péter: Ahogyan Alpolgármester Úr mondta, nagyon hasonló szerződésmódosítás volt előttünk a múlt 
hónapban. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, 3 tartózkodással támogatta az 
előterjesztést. 
 
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből. 
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Kövesi György: Amikor az említett 3 db szerződésről döntött a Képviselő-testület, akkor döntött arról is, hogy a 
CF Pharma-Gubacsi dűlő-Unix telephely-Timót utca és környéke tárgyát képező kerületi építési szabályzat 
véleményezési eljárásának lezárását elutasítja. A településrendezési eszközökről szóló 314/2012. sz. 
Kormányrendelet rögzíti, hogy a véleményezést követően a beérkezett véleményeket az egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet ismertetni kell a Képviselő-testülettel, melynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról dönt. A 
vélemény és észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. Ennél a 4 db határozatnál nem történt 
meg az indoklás. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Ferencváros Önkormányzata 
ezekben a szerződésekben kötelezettséget vállalt arra, hogy a beruházás tervszerű határidőben történő 
megvalósítása érdekében a szükséges településrendezési eljárást lefolytatja.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 266/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
434/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 
GUBACSIDŰLŐ Kerületi Építési Szabályzat módosítására megkötött korábbi tervezői szerződés módosítását, 
jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetet elfogadja és felhatalmazza Polgármestert annak 
aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Gyurákovics Andrea Tart.  
Kállay Gáborné  Tart.  
Mezey István  Tart.  
Zombory Miklós  Tart.  
Jancsó Andrea  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Torzsa Sándor  Távol  
 
 
11./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

237/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Jancsó Andrea és Torzsa Sándor képviselők visszajöttek az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
ahogyan korábban is, ajánlja a Képviselő-testületnek kijelölni ezeket a helyiségeket. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem javasolta 
elfogadásra. 
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Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 237/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
435/2022. (XI.17.) 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 Budapest IX. 
Ráday u. 38-40/B. földszint III. szám alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 2026. 
március 31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díját 327.258,- Ft/hó + ÁFA 
összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díjat 81.815,- Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.” 

 (5 igen, 1 nem, 11 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Zombory Miklós  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
 
436/2022. (XI.17.) 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 Budapest IX. 
Ráday u. 55. földszint II. szám alatti helyiséget kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 2026. március 
31-ig tartó, határozott időre szóló bérleti joggal kijelöli. A helyiség piaci bérleti díját 203.900,- Ft/hó + ÁFA 
összegben, az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díjat 50.975,- Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg, mely minden év május 1-jén 4 %-kal emelkedik.” 

(5 igen, 1 nem, 11 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Deutsch László  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Zombory Miklós  Nem  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
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Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
 
12./ Közérdekű információkat tartalmazó táblák kihelyezése a lépcsőházakba 

250/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő 

 
Csóti Zsombor: Az előterjesztés célja, hogy egységesített, könnyített formában szolgáljon információkkal a 
ferencvárosi lakosoknak, ha problémájuk van, esetleg baj éri őket, a lehető leghamarabb tudjanak megfelelő 
tájékoztatáshoz jutni, hogy hol találnak megoldást. Szeretném megköszönni Jegyző Asszonynak, hogy lassan 
sikerül kialakítani a hatékony együttműködés kereteit kettőnk között. Élnék egy kis módosítással, mert a határozati 
javaslatban szereplő határidő 2022. november és akármilyen kiváló Hivatalunk is van, ezt még ők sem fogják tudni 
végrehajtani. A szövegben módosítanék 2023. tavaszi végrehajtást megjelölve. Kérem még, hogy határozzuk meg, 
hogy a táblák elkészítését a Hivatal végzi, a kihelyezésről pedig a FESZOFE Kft. gondoskodik, utóbbi cég plusz 
költségeit pedig mi álljuk. Kérem, ezekkel együtt fogadják el az előterjesztést. 
 
Takács Krisztián: Örülök, hogy bejött ez az előterjesztés, de egy kicsit sajnálom, hogy el kellett készülnie. Úgy 
gondolom, hogy természetesnek kellene lennie, hogy minden ciklusváltáskor frissülnek ezek az információk, hogy 
a lakosok minél inkább tisztában legyenek azzal, hogy ki tudja érvényesíteni az ő érdekeiket és kinek a kötelessége 
őket képviselni. Egy korábbi lakásrendelet módosítás kapcsán eszembe jutott, hogy voltak a köszi táblák, amiket 
a lakáspályázatoknál helyezett ki korábban az Önkormányzat. Mi döntöttünk arról, hogy ezeket szedjék le. Ez végre 
lett hajtva? 
 
Reiner Roland: Úgy módosítottuk, hogy egyrészt megváltozott a tartalma, már nem kell részletesen kitenni a 
neveket, és ha jól emlékszem, a beszedés 3 év elteltével történik, tehát felmenő rendszerben lett bevezetve. 
 
Torzsa Sándor: Jegyző Asszony figyelmét szeretném felhívni arra, hogy Ferencváros-szerte vannak kihelyezve 
nagy, üveges önkormányzati hirdetőtáblák. Például a Pöttyös utcai metrómegállónál is található egy ilyen, de a 
város több pontján is fellelhető. Gyakorlatilag évek óta nem jelenik meg rajtuk semmilyen információ, ott állnak 
üresen. Korábban ki volt helyezve a területileg illetékes önkormányzati és országgyűlési képviselő fogadóórájának 
időpontja, az FMK programjai, és egyéb közérdekű információk, kvázi tényleg hirdetőtáblaként működtek. 
Próbáltam utánajárni a Hivatal berkein belül, hogy ki a felelős azért, hogy megjelenjenek itt az információk. 
Valószínűleg az a kollega, aki ezzel foglalkozott, már korábban felmondott és senki nem kapta meg utána 
feladatként. Ezért nem is kinyomozható a dolog. Hadd hívjam fel Jegyző Asszony figyelmét arra, hogy jó lenne, ha 
ezek a táblák is újra üzemszerűen működnének, mert így csak csúfítják a városképet, igazi funkciójuk pedig nincs. 
 
Baranyi Krisztina: Akkor jól értem, hogy a gyártásért a Hivatal felel, a kihelyezésért pedig a FESZOFE Kft. és a 
kihelyezés költségeit téríti meg a cégnek a Hivatal? Így értette Képviselő Úr? 
 
Csóti Zsombor: Én csak azt a helyzetet szeretném elkerülni, hogy a tartalmi kérdések eltolják a megvalósítást. 
Ne legyen az, hogy a FESZOFE Kft. nem tudja, mi kerüljön rá, kinek, hol, milyen elérhetősége van. Inkább egy 
rugalmas együttműködést kérnék a Hivatal és a kft. részéről, hogy haladjunk. 
 
Baranyi Krisztina: Azért kérdeztem, hogy egyértelműen kiderüljön, kinek mi a feladata. 
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Takács Máriusz: A Ráday utca valamennyi színháza nagyon örülne, ha az utca elején található vitrinben 
kihelyezhetné a havi műsorát. Azért jelzem csak, mert már többen szóvá tették. 
 
Kállay Gáborné: Nem lenne olcsóbb megoldás, ha a kerületi újságban jelennének meg ezek az információk? Az 
előterjesztés is leírja, hogy a kerületi újság tájékoztatása hiányos. Ne legyen hiányos, így elvileg abban minden 
ilyen jellegű információ megtalálható lenne. 

 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 250/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, az előterjesztő által tett módosításokkal együtt. 
 
437/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a lépcsőházi információs táblák megtervezése és kihelyezése a 2023. tavaszi időszakra készüljön el. 
Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2./ a lépcsőházi információs táblák gyártásáról a Polgármesteri Hivatal, a kihelyezésről a közös képviselőkkel 

együttműködve a FESZOFE Kft. gondoskodjon annak költségei Polgármesteri Hivatal által történő megtérítése 
mellett. 

Határidő: 2023. március 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Nem  
Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Tartózkodott  
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Megint ugrunk egyet, az eredeti 26. sz. napirendi pont következik. 
 
 
13./ Az Imre utca Ligeti György utcává történő átnevezésével kapcsolatos döntés 

268/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és nem javasolja az 
átnevezést a Képviselő-testületnek. 
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Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság sem támogatta az előterjesztést. Csak 
nem és tartózkodás szavazatokat kapott a javaslat mindkét Bizottságban. 
 
Takács Zoltán: Megkérném a két Elnököt, hogy nagyon röviden mondják el, miért jutottak erre a döntésre azért, 
hogy segítse a munkánkat. Személy szerint annyit fűznék hozzá, hogy elolvasva Ligeti György életrajzát, 
elképesztően impozánsnak tartom és mindenképpen megérdemli, hogy fennmaradjon a neve ilyen szimbolikus 
módon is. Nekem az a problémám, hogy lakóházat érint a javaslat, ahol igaz, hogy csak 10 lakás, de ott élnek. Egy 
normális országban ez nem jelentene problémát, de Magyarországon élünk. Tegye fel a kezét az, aki tud két jó 
dolgot mondani az államigazgatásról. Hozzám érkezett számos olyan tapasztalat, hogy ahol névváltoztatásra került 
sor, olyan lassú volt az állami adminisztráció, hogy ha bárki bármit szeretne ebben a házban, például lakcímkártyát, 
közművet átíratni, tévét, internet szolgáltatást intézni, elképesztően bonyolult kálváriát kell járnia. Amíg ezt a 
Földhivatalnál leadminisztrálják és eljut a különböző szolgáltatókig, addig simán eltelik 1 év. Kérem az előterjesztőt, 
hogy keressünk olyan közterületet, ahol az átnevezés nem jár együtt lakóövezet átnevezésével. Sajnos tudomásul 
kell venni, hogy annyira lassú és körülményes az ezzel kapcsolatos ügyintézés, hogy én nem szeretném ezzel 
feleslegesen terhelni az ott lakó 10 családot. 
 
Árva Péter: Én is elolvastam Szent Imre herceg életrajzát és elég impozánsnak tűnik. Ezt az utcát több, mint 160 
évvel ezelőtt nevezték el. Akkor még németajkú volt Ferencváros és Emmerich utcának hívták. Azt gondolom, hogy 
ez a név jó név és több, mint 160 éves hagyománya van Ferencvárosban. Annyira régi, hogy még német nyelven 
is Imre utca volt. Az egész onnan indult, hogy az utcában lévő intézmény szeretné, ha ez lenne a címe. Ez egy 
méltányolható gondolat, ahogyan az is, hogy más egyéb méltó helyet nevezzünk el, de a kettő üti egymást, tehát 
ellentétes szándék. Kállay képviselő asszony szó szerint azt a hozzászólást mondta el, amit én is el akartam 
mondani a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén. Tényleg egyértelmű volt ott 
számunkra ez a helyzet. 
 
Kállay Gáborné: Akkor már nem ismétlem el, hogy igen, 160 éve viseli Szent Imre herceg nevét az utca. Azt 
viszont elmondanám, hogy ez egy védett utcanév és ez nem szerepel az előterjesztésben. Nem Ligeti György 
személyével van problémám, mert nekem személy szerint a Bartók, Kodály utáni zeneszerző nemzedék 
legnagyobb alakja. Annál is inkább, mert személyesen is van kötődésem, a lányom játszotta mind a szóló szonátát, 
mind a cselló versenyt, úgyhogy nekem nagy kedvencem Ligeti György. Maximálisan egyetértek mindennel, ami 
le van írva az előterjesztésben a méltatásban. Nem ez a baj, és biztos vagyok benne, hogy lehet olyan utcát találni, 
amit el lehet majd róla nevezni. A BMC bővítésének is abszolút támogatója vagyok, és nagyon örülnék neki, ha 
megépülhetne a kamaraszínház. A másik problémám, hogy szerintem ilyen esetben megkerülhetetlen a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója és véleményének kikérése. Legalább egyeztetni kellett volna 
vele, hogy mi a javaslata, vagy mik a lehetőségek ezzel kapcsolatban. 
 
Torzsa Sándor: Én is osztom ezt az álláspontot és nagyon rosszul élem meg, ha egy nagyon régi utcanevet kell 
átneveznünk. Persze, nemes cél és hosszasan lehet sorolni Ligeti György érdemeit. Talán emlékeznek rá, nem is 
olyan régen volt előttünk egy átnevezési kérelem a Czuczor utcával kapcsolatban. Akkor megneveztünk két-három 
belső-ferencvárosi, helyrajzi számmal rendelkező közterületet, ami azon a környéken van. Akkor még Főépítész 
Asszony volt és nem Úr. Most nem tudom felidézni ezeket, de esetleg azok közül javaslom kiválasztani azt a helyet, 
amit elnevezünk Ligeti Györgyről. Akár a decemberi képviselő-testületi ülésen valamelyik névtelen közterület azon 
a környéken megkaphatná az Ő nevét. Duna parti részről, terekről van szó, amik szintén méltó emléket tudnak 
állítani. Szerintem Budapest utcanév kínálata gazdagodhat ezáltal, ami nagyon helyes lenne. 
 
Baranyi Krisztina: A BMC kérelme egyáltalán nem független a helyszíntől. A BMC az egyetlen nemzetközileg is 
magasan jegyzett, kortárs zenei központ Magyarországon. Jelen pillanatban is lakóhelyeként lakik itt Kurtág 
György, aki Ligetivel egyetemben – ahogyan Képviselő Asszony is megjegyezte – a Bartók és Kodály utáni magyar 
zene legmagasabb rangú képviselője. Olyan művészek, zeneszerzők, akiket az egész világ ismer és elismer, mi 
nagyon büszkék lehetünk rájuk. Kurtág György például kerületünk díszpolgára és az is elég meglepő volt, nem is 
számítottam rá, hogy a Ligeti örökösök hozzájárulnak, hogy utca legyen elnevezve Ligeti Györgyről. Ő ugyanis 
kijelentette, hogy nagyon nem szeretné, ha a halála után utcát neveznének el róla, az örökösei viszont 
hozzájárultak ehhez. A BMC-t határoló utcákról van szó, tehát nem mindegy, hogy hol neveznénk el Ligeti 
Györgyről utcát. A másik, hogy ennek az utcának semmi köze nincs Szent Imre herceghez, ez egy köznév és dr. 
Bácskai János kezdeményezte a Fővárosnál az utcanév védettségét. Természetesen ezt nem írhatjuk felül, mert 
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a mi döntésünk annyit eredményez, hogy a Főváros fog dönteni arról, hogy hozzájárul-e az utca átnevezéshez. 
Amennyiben igen, úgy nyilván kiveszi a védett utcanevek sorából. Még egyszer mondom, az utónevet, mint Imrét, 
amit nem Szent Imre herceg után kapott az utca. Ezt leellenőriztem egyébként a Fővárosnál, úgyhogy ez teljesen 
biztos információ. Amennyiben Szent Imre után kapta volna a nevét, vagy olyan neve lenne, aminek esetében 
valóban el kellene gondolkodni rajta, hogy a két névadó közül ki a nagyobb hős, vagy ki az értékesebb ember, ki 
érdemel jobban utcanevet, akkor ez egy valós szempont lenne. De innentől kezdve, hogy ez egy sima köznév, mint 
a Sándor, vagy a Péter, vagy a Mátyás, nem releváns információ. Azt gondolom, hogy a BMC, az épülő opera, 
maga Kurtág György, akinek még mindig a lába előtt hever a világ teljes komolyzenei társadalma, elég indok arra, 
hogy megszavazzuk az előterjesztést. Az a terv, hogy egyszer majd Kurtág Györgyről is lesz elnevezve utca azon 
a környéken. Mindez megalapozza az Imre utca átnevezését Ligeti György utcává. Gyakorlatilag minden fővárosi 
közgyűlési ülésen történnek átnevezések, több FIDESZ-es önkormányzat javaslatára is. Higgyék el, nagyon ritka, 
ha csak 10 lakást érint egy ilyen módosítás, ennél azért sokkal több lakó szokott érintett lenni. Tudom, hogy ez 
kellemetlenség, de úgy gondolom, hogy ha a mi kerületünkben lesz róla utca elnevezve, ráadásul a Ligeti 100 
eseménysorozat keretében, születésének 100. évfordulóján, az nekünk jelentős büszkeségünk lehet, ugyanis 
jövőre nagyszabású, az egész Fővárost és az egész országot érintő programsorozat indul ezen alkalomból. Kérem, 
hogy támogassák az előterjesztést, legyen nálunk az első Ligeti utca Magyarországon. Sajnos a végső döntés a 
Főváros kezében van, hiszen ő járul vagy nem járul hozzá az átnevezéshez. 
 
Kállay Gáborné: Engedje meg Polgármester Asszony, hogy idézzek a Budapest Városépítő Egyesület 1986-ban 
megjelent kiadványából. „Imre utca: a Csarnok tér és a Mátyás utca közötti kis utca, amelyet a Belső-Ferencváros 
1838-as árvíz utáni újjászabályozási tervének megvalósítása hozott létre a régi illír temető felparcellázása folytán. 
Védett utcanév, az 1860-as évektől Imre utca, az épületek 15-115 évesek. Névadója Imre herceg, I. István király 
fia."  
 
Baranyi Krisztina: Én a hivatalos nyilvántartásban néztem utána, nem egy ilyen helytörténeti egyesületi 
kiadványban. Ez a Városépítő Egyesület kiadványa, én viszont a hivatalos adatokra és a hivatalos státuszra 
kérdeztem rá a Fővárosnál. 
 
Árva Péter: Polgármester Asszony, a hivatalos vélemény ebben téved. Teljesen egyértelmű számomra is, hogy 
Imre hercegről van szó. Azt sem gondoljuk, hogy Ferencváros nem Ferenc császárról lett elnevezve, csak azért, 
mert nincs benne a névben, hogy Ferenc császár. Nevezzük át Ferencvárost Ligeti várossá, mert már nem 
emlékszünk arra, hogy honnan ered a név. Legalább 162 éve így van, de ezek szerint még régebben. Kérem, hogy 
ezt ne változtassuk meg. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 268/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
438/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy támogatja a IX. kerületben lévő Imre utca Ligeti György utcára történő átnevezését. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a IX. kerületben lévő Imre utca Ligeti 

György utcára történő átnevezését.” 
(5 igen, 6 nem, 6 tartózkodás) 

A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Árva Péter  Nem  
Gyurákovics Andrea Nem  
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Kállay Gáborné  Nem  
Mezey István  Nem  
Szilágyi Zsolt  Nem  
Zombory Miklós  Nem  
Hidasi Gyula  Tartózkodott  
Jancsó Andrea  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Krisztián  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Torzsa Sándor  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
 
14./ a) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (I.27.) 

számú határozatának módosítása 
234/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

14./ b) Döntés a Hivatal zárva tartásáról, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2022. (II.17.) számú normatív határozatának módosítása 

253/2022., 253/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az óvodák nyitvatartásával 
kapcsolatos előterjesztést támogatja. Az óvodavezetői közösség úgy nyilatkozott, hogy ez nem okoz különösebb 
problémát, folyamatosan lesz ügyeletes óvoda. A szülőket még nem tájékoztatták róla, mert még nem volt ilyen 
jellegű döntés, de gond nélkül végre fogják tudni hajtani. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 234/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
dr. Mátyás Ferenc (ÜGYREND): Ha jól látom, az előterjesztést ki kellene egészíteni azzal, hogy a felhatalmazást 
a múlt héten kiadott kormányrendelet biztosítja. Most a 253/2022. sz. előterjesztésről beszélek, mert ezt tárgyaltuk 
volna 1 hónappal ezelőtt. Ha összevontan tárgyaljuk, és ha megkezdődik a szavazás, akkor már nehéz lenne 
elmondanom. Tehát a 253/2022. sz. előterjesztésnél ki kellene egészíteni a múlt heti kormányrendelettel, ami a 
felhatalmazást megadja az önkormányzatok részére. Emiatt vitáztunk rajta 1 hónappal ezelőtt és emiatt került le 
akkor napirendről ez a téma. Az ott hiányzó feltételt pótolta a kormányrendelet, de az előterjesztésben erre nem 
történik hivatkozás. 
 
Reiner Roland: Az előterjesztés szövegében megjelenik a kormányrendeletre való hivatkozás. Ha jól értem, az 
Képviselő Úr kérdése, hogy az elfogadásra váró határozati javaslatban is meg kell-e jelenítenünk ezt a 
felhatalmazást? Rögtön az első bekezdésben szerepel a 253/2/2022. sz. előterjesztői kiegészítésben, hogy ez adja 
a javaslat indokát. Ha így rendben van, több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 234/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
  
439/2022. (XI.17.) sz. 

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

testület 23/2022. (I.27.) számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 
2022. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig terjedő 
időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 
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Intézmény neve, címe 
2022. téli zárási  
időszak 

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 
1096 Budapest, Thaly K. u. 38. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09.  
 
 
 
 
 
Ferencvárosi 
Kerekerdő Óvoda 
1097 Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37. 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda 
1097 Budapest, Óbester u. 9. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 
1092 Budapest, Erkel u. 10. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Liliom Óvoda 
1094 Budapest, Liliom u. 15. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Epres Óvoda 
1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 
30. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Napfény Óvoda 
1098 Budapest, Napfény u. 4. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 
1091 Budapest, Hurok u. 9. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testület 23/2022. (I.27.) számú határozatának 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2022. 
december 22. napjától 2023. január 8. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény neve, címe 
2022. téli zárási  
időszak 

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény 

Manólak Bölcsőde IX/14. 
1098 Budapest, Dési H. u. 9. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Pöttyös Bölcsőde 
IX/10. 
1098 Budapest, 
Pöttyös u. 8/a. 

Fehérholló Bölcsőde IX/6. 
1097Budapest, Fehérholló u. 2-
4. 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Varázskert IX/1. Bölcsőde 
1096 Budapest, Thaly K. u. 17 

2022. december 22. napjától 
2023. január 8. napjáig 

2023. január 09. 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(16 igen, 1 nem) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
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  
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Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Árva Péter  Nem  
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, a Hivatal esetén először a 253/2/2022. sz. előterjesztés normatív határozati javaslatáról 
szavazzunk. 
 
440/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 74/2022. 
(II.17.) számú normatív határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben  
- 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig (10 munkanap) terjedő időszakra, 
- 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 munkanap) terjedő időszakra  
- 2022. március 26. napjára, 
- 2022. október 15. napjára 
igazgatási szünetet rendel el. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 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  Távol  
 
Reiner Roland: Kérem, szavazzunk a 253/2/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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440/A/2022. (XI.17.) sz. 
Határozat 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges 

munkaszervezési intézkedések megtételére. 
2./ felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen 

tájékoztassa. 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 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  Távol  
 
 
15./ Javaslat ellátási szerződés módosítására 

235/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Reiner Roland: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 235/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
441/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 389/2017. (XII.14.) számú határozata alapján kötött ellátási 
szerződést a 235/2022. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal 
módosítja és felkéri a Polgármestert annak aláírására.  
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Gyurákovics Andrea Nem szavazott 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
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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  Távol  
 
 
16./ Javaslat alapítványok által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

236/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a kipontozott részekre a bíráló 
bizottság véleménye szerinti összegeket javasolja beállítani.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Az említett számok úgy néznek ki, hogy a Hendikep Alapítvány 
800.000 Ft-ot, az Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért 150.000 Ft-ot, a Leövey Gimnáziumért Alapítvány 
304.639 Ft-ot, a Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány 250.000 Ft-ot, a Hendikep Alapítvány 100.000 Ft-ot, a 
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány 201.680 Ft-ot, a Vidámság Háza Alapítvány pedig 420.000 Ft-ot kap. Kérem, 
szavazzunk a 236/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
442/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint dönt a Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítvány 2022. évi pályázati támogatásáról, amely 
kifizetése az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3202. 
számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik:  

 Pályázó neve 2022. évi pályázati program 
2022. évi pályázati 

támogatás 

1. Hendikep Alapítvány 
Tabletek vásárlása fogyatékos 

gyermekekkel való kommunikáció 
megkönnyítésére  

800.000 Ft 

Összesen:  

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a Ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésének támogatására 
meghirdetett pályázaton nyertes alapítvány képviselőjével kötendő megállapodás aláírásáról. 

Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
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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  Távol  
 
 
443/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint dönt az Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati 
felhíváson részt vevő alapítványok 2022. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 3/2022. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 3145. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 1.500.000,- Ft-os 
keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás 

1. 
Alapítvány a Molnár Ferenc 
Általános Iskoláért 

 

alternatív étkezési szokások 
népszerűsítése- egészséges, 
mentes ételek készítése 

150.000 Ft 

2. 
Leövey Gimnáziumért 
Alapítvány 

DÖK-ös  és énekkaros bent alvás   304.639 Ft 

3. 
Fáy András 
Szakközépiskoláért 
Alapítvány 

40 fő szociálisan rászoruló diák 
részére kirándulás szervezése  

250.000 Ft 

4. Hendikep Alapítvány 
Az Elevenpark játszóházba 
belépőjegyek vásárlása 

100.000 Ft 

5. 
Kőrösi Csoma Sándor 
Alapítvány 

Kültéri közösségi fesztivál 201.680 Ft 

6. Vidámság Háza Alapítvány Gyermekprogramok támogatása 420.000 Ft 

Összesen:  

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az Iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes 
alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 

Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
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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  Távol  
 
 
17./ Javaslat alapítványi pályázati programok elszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

242/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Torzsa Sándor: Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság is.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 242/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
444/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KT. 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján támogatásban részesített 

szervezet beszámolóját. 

 Alapítvány 
2021. évi felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 

1. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 780.000,- 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ az alábbi táblázat szerint nem elfogadja el a KT. 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján támogatásban 

részesített szervezet beszámolóját. 

 Alapítvány 
2021. évi felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 

1. Szőke István Alapítvány 670.000,- 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintett 
szervezeteket. és a 2. pontban foglalt döntés értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglalt döntés alapján kezdeményezze a támogatási 

összeg visszafizetését. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás) 
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  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott  
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
 
18./ Javaslat emléktábla állítására 

238/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság támogatásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 238/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
445/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ Bartosné Stiasny Éva hitoktató, pedagógus, egykori IX. kerületi lakos emlékére, Budapest, IX. kerület, Ráday 

utca 31./C. számú társasház épületének homlokzatára, a társasház hozzájárulásával, „Ebben a házban élt 
Bartosné Stiasny Éva 1919–2010 hitoktató pedagógus, aki 1944–ben Sztehlo Gábor evangélikus lelkész 
munkatársaként jelentős szerepet vállalt zsidó gyermekek megmentésében Állíttatta Ferencváros 
Önkormányzata 2023.” szövegű emléktáblát állít. 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 3146. számú, Kulturális, oktatási, egyházügyi és 

Nemzetiségi feladatok megnevezésű kiadási előirányzata feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja 
és a költségek viselését 192.000.- Ft + ÁFA azaz bruttó 243.840.- Ft összegben ezen sor terhére biztosítja. 

Határidő: 2022. november 17. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ felkéri a Polgármestert az emléktábla állításával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2023. március 31. 
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  
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  Távol  
 
 

19./ Javaslat díjfizetés felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban 
252/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
Hidasi Gyula: Ezt is és a következő előterjesztést is megtárgyalta a Részönkormányzat és mindkettőt elfogadásra 
javasoltuk a Képviselő-testületnek. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta mindkét előterjesztést 
és mindkettőt támogatta. 
 
Gyurákovics Andrea: Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert a két előterjesztés határozati javaslata szinte 
ugyanaz, egyetlen mondat különbség van a kettő között. Ezt nem lehetett volna egybe tenni úgy, hogy az egyik 
előterjesztő befogadja a másikat és tárgyalhatnánk együtt? Vezérigazgató Úr tud ebben segíteni? 
 
Pataki Márton: Nem én vagyok az előterjesztő egyik esetben sem. Ha figyelmesen elolvasták az indoklást, akkor 
abban van egy érvelés azzal kapcsolatban, hogy a 10%-os bővítéssel jogi fenntartások vannak. Az is szerepel 
benne, hogy a Fővárosi Önkormányzat határozhat a parkolási zónákról, tehát adott esetben a nap végén ezt a jogi  
kérdést a Fővárosi Önkormányzatnak kell megítélnie.  
 
Baranyi Krisztina: Azt gondolom, hogy lehet összevontan tárgyalni a két előterjesztést. Már a múltkor is fennálló 
különbség miatt került külön napirendként a Képviselő-testület asztalára. Javaslom, hogy azzal tárgyaljuk egyben 
a két előterjesztést, hogy amennyiben az előterjesztők nem fogadják el a jogi érvelést a 10%-os bővítésre 
vonatkozóan, akkor arról a határozati javaslatról külön szavazunk, de a másik pontot abból az előterjesztésből 
befogadom. Ha nyilatkoznak, hogy elfogadják az álláspontomat, akkor a teljeset, ha nem, akkor tartunk arról egy 
külön szavazást. Erről kérdezem az előterjesztőket, akik a Részönkormányzat képviselői. 
 
Jancsó Andrea: Rövid tanácskozás után mi fenntartanánk a 10%-os kibővítést és akkor majd lemeccseli az, 
akinek kell a Fővárossal. 
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Baranyi Krisztina: Rendben. Így lenne még egy kompromisszumos javaslatom, csak hogy ne kelljen kétszer 
szavazni. A határozati javaslat 2. pontját akkor fogalmazzuk meg úgy, hogy felkérjük a polgármestert, hogy a 10%-
os parkolóbővítési részt vizsgálja meg és kezdeményezze a vizsgálatát a Fővárosi Közgyűlésnél. Vezérigazgató 
Úr, a Közgyűlésnél kell kezdeményezni a vizsgálatot? 
 
Pataki Márton: A Fővárosi Önkormányzat rendeletmódosítás keretében a parkolási rendeletben jelöli ki a fizetős 
zónákat és elvben az itt ismertetett és már sokat tárgyalt 1984-es KM rendelet szerinti előírásoknak történő 
megfelelést a kerületeknek kell elvben a Főváros felé beterjeszteniük a kezdeményezésük részeként, amikor kérik 
a parkolási terület bővítését. Nyilván telítettség vizsgálat nélkül is kezdeményezhetjük, csak kérdéses, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat azt hogyan kezeli. 
 
Baranyi Krisztina: Tehát az lehet egy pontos megfogalmazás, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét telítettség 
vizsgálat nélkül? 
 
Pataki Márton: Szerintem egy konkrét javaslatot vissza kell hoznunk a Képviselő-testület elé magának a terület 
kijelölésének vonatkozásában. Ha a Lobogó utcáig terjedne a fizetős zóna, az a mi, nem pontos becslésünk szerint 
1000-1300 többlet parkolóhelyet jelentene, jelenleg pedig 2.449 db fizetős parkolóhely van a József Attila-lakótelep 
fizetős várakozási övezetében. Tehát ez nem 10%-os, hanem 40%-os bővítést jelentene. Azt gondolom, hogy a 
konkrét utca és helyek kijelölése tekintetében a FEV IX. Zrt-nek kellene készítenie egy javaslatot, egyeztetve a 
Részönkormányzattal, mielőtt kezdeményeznénk a Fővárosnál, eltekintve most az 1984-es rendelettől. 
 
Hidasi Gyula: Én elfogadom Polgármester Asszony javaslatát, hogy változtassuk meg a 2. pontot ilyen formában 
és kérem, hogy mindkettőről szavazzunk. Külön arról, hogy ingyenessé tesszük a P+R parkolót, és külön erről. Így 
reméljük, hogy megkapja a többséget. 
 
Reiner Roland: Javaslom, hogy ennél a napirendnél döntsünk az ingyenességről, utána lezárjuk ezt és megnyitjuk 
a következő naprendi pontot, ahol az 1. pontról nem szavazunk, csak a 2. pontról. Több kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a 252/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
446/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. december 
1-től határozatlan időre, visszavonásig felfüggeszti a díjfizetést az Üllői út Pöttyös utca és Csárdás köz közötti 
szakaszán az Üllői úttal párhuzamosan kialakított szervizút (P+R parkoló), valamint a Ferde utca szervizútjának a 
szálloda előtti szakaszán. 
Határidő: 2022. december 1. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea 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  
Kállay Gáborné  Tart.  
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Mezey István  Tart.  
Zombory Miklós  Tart.  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
20./ Javaslat a József Attila-lakótelep parkolási anomáliáinak megszüntetésére 

264/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea, Hidasi Gyula, Csóti Zsombor önkormányzati képviselők 

 
Reiner Roland: Itt tehát az eredeti határozati javaslat 2. pontjáról szavazunk azzal a módosítással, hogy a 
Képviselő-testület … 
 
Baranyi Krisztina: Ha jól értettem, először a FEV IX. Zrt-nél kellene kezdeményeznünk. 
 
Pataki Márton: Azt javaslom, hogy a Képviselő-testület adjon feladatot a FEV IX. Zrt-nek, hogy hozzon vissza egy 
konkrét térképes javaslatot a 10%-os bővítéssel kapcsolatban a következő képviselő-testületi ülésre. 
 
Reiner Roland: Tehát a javaslat szerint felkérjük a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre készítsen előterjesztést a 10%-os parkolóbővítésről, aminek a megszavazásával 
kezdeményezhetjük a Fővárosnál ezt a mennyiségű, arányú bővítést. Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
447/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a FEV IX. 
Zrt. vezérigazgatóját, készítsen előterjesztést a József Attila-lakótelepre vonatkozó 10%-os parkolóbővítésről. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 2022. december 8.  

(14 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
Gyurákovics Andrea 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  
Kállay Gáborné  Tart.  
Mezey István  Tart.  
Zombory Miklós  Tart.  
Sajó Ákos  Távol  
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21./ Javaslat a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére 
244/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Szeretném megköszönni két Képviselőtársamnak, hiszen hárman indítottuk el dr. Mátyás 
Ferenccel és Deutsch Lászlóval ennek az átvételét és Alpolgármester Úr volt ebben segítségünkre. Igaz, hogy ez 
kimaradt az előterjesztésből, de kutya bánja. Egyébként pedig a szakiroda végezte a munka dandárját, és ők vitték 
a hátukon ezt a projektet. Nekik is köszönjük, hogy ebből előterjesztés született. Ettől függetlenül én tudom 
támogatni, mert végre a Ráday utcában kialakult áldatlan helyzet meg tud oldódni. A bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy mit kellene átnézni, mit kellene újra megvizsgálni. A három Képviselő újból össze fog fogni és Alpolgármester 
Úrral, valamint a szakirodával meg fogja tenni a szükséges lépéseket. 
 
Reiner Roland: Az érdem Polgármester Asszonyé is, mert a Fővárosban zajló, kicsit nehézkes ügyintézést Ő 
olajozta meg. 
 
Szilágyi Zsolt: A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Deutsch László: Én is köszönöm, kicsit lassú volt. 1 év. Az a javaslatom, hogy most viszont gyorsuljanak fel az 
események, hiszen a Ráday utca közepének lakói – hogy is mondjam – hosszú-hosszú éveken keresztül 
joghátrányban voltak. Kérem, hogy Alpolgármester Úr Szili Adrián irodavezető úrral karöltve villámgyorsan tegye 
meg a lépéseket, hiszen a vendéglátósok már lepakoltak, egyre több hely szabadul fel a Ráday utca közepén, az 
Erkel utca-Mátyás utca sarkán. Tüntessék el az átmenő forgalom tilos táblát úgy, hogy takarják is le, utána pedig 
tegyék meg a szükséges, de elégséges lépéseket, hiszen mindenki tudja, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. 
Köszönöm a segítségüket és a megértésüket. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 244/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
448/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Budapest IX. ker. Ráday utca (Kálvin tér – Boráros tér közötti szakasz) közútkezelői feladatainak Budapest Főváros 
Önkormányzatától Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata általi átvételét, egyben 
felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2023. április 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Takács Zoltán  Nem szavazott 
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  
Torzsa Sándor  Igen  
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Zombory Miklós  Igen  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
22./ Kampfl József „Fókák- díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri úti metrómegálló és környezetének 

felszíni térrendezése során kialakításra kerülő térre 
255/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Gyurákovics Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 

 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta, hosszú szakmai vita 
volt. Jobbról-balról megnéztük és támogattuk az előterjesztést különös tekintettel arra, hogy a győztes pályamű e 
szoborcsoport köré szervezte az egész tér kompozícióját. 

 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 255/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
449/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ támogatja a Kampfl József szobrászművész által alkotott „Fókák díszkút” szoborcsoport áthelyezését az Ecseri 

úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése során kialakításra kerülő térre, és egyben vállalja az 
áthelyezéssel, felújítással és az üzemeltetéssel járó költségeket. 

Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
2./ felkéri a jegyzőt, hogy a „Fókák díszkút” közforgalom által elérhető területen való elhelyezésének és további 

üzemeltetésének ügyében keresse meg a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot és a kezelő Budapest Galériát. 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(12 igen, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 16 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  
Kállay Gáborné  Tartózkodott  
Mezey István  Tartózkodott 
Szilágyi Zsolt  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Gyurákovics Andrea Távol  
Sajó Ákos  Távol  
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23./ Javaslat szakmai segítségnyújtás kérésére Budapest Főváros Kormányhivatalától 
269/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 

 
Deutsch László: Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy bekerült az ülésre úgy az előterjesztésem, ahogyan azt 
szántam. Megjegyzendőnek tartom, hogy Baranyi Krisztina polgármester ezt a napirendi pontot nem vétózta meg, 
hiába állítja. Megjegyzendőnek tartom, hogy ezt az előterjesztést, hogy írjuk ki az újság főszerkesztői pályázatát, 
a kormányoldal javasolta és egyhangúan szavaztuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy ez a sok vitéz velem szemben 
hogyan szavaz, amikor azt javaslom, hogy a kerület forduljon a Fővárosi Kormányhivatalhoz. Hallani szeretném az 
álláspontját, hogy mi igaz abból, amit Baranyi Krisztina szokásosan állít, vagy mi nem igaz. Kérem ehhez a 
Képviselő-testület segítségét. 
 
Jancsó Andrea képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Takács Zoltán: Kíváncsi lennék Polgármester Asszony álláspontjára, mert én naivan azt gondolom, hogy neki van 
leginkább oka támogatni ezt az előterjesztést. Ha kiderül, hogy neki van igaza, akkor nem csak a Képviselő-testület 
igazát, hanem a Kormányhivatal levelét is tudja majd lobogtatni mellette. Innentől kezdve minden kétes szót le 
lehet söpörni azzal az állítással, hogy a Kormányhivatal is nekem adott igazat, így le van zárva a vita. Érdekel 
Polgármester Asszony véleménye. 
 
Takács Krisztián képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Baranyi Krisztina: Kétes szó itt nincs sok, amint hallja, egy van, Deutsch képviselő úré. Én természetesen biztos 
vagyok az igazamban, hiszen már akkor, amikor sor került a vétóra, nem egyedül tettem ezt meg, hanem a Jegyző 
Asszony és a Jogi Csoport segítségével. Tehát pontosan tudom, hogy mi az, amit megvétóztam és mi az, amit 
nem. Innentől kezdve a Jegyző Asszonnyal szembeni inkorrekt viselkedés lenne, ha én magam kérném, hogy azt 
a javaslatot, amit az én kérésemre, az én szándékaim szerint készített el úgy, hogy meg legyenek vétózva azok a 
határozatok, amiket én szeretnék, vigyük a Kormányhivatal elé. Akkor ez azt jelentené, hogy nekem nincs bizalmam 
a Jegyző Asszony munkájával szemben, ez pedig nem áll fenn. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Az, hogy Jogi Csoport, az, hogy Baranyi Krisztina jogi szakvéleménye, már egyszer 
elhangzott és nem jött ki belőle jól. Emlékeztetem a hölgyeket és urakat, hogy a képviselői tiszteletdíj 
visszamenőlegességét kértem januártól. Akkor Baranyi Krisztina hivatkozott a Jogi Csoportra és saját jogi 
szakvéleményére. Megkérem Baranyi Krisztinát egyszer és mindenkorra, hogy ne keverje bele a Jegyző Asszonyt, 
hiszen Ön a főnöke és örüljön, hogy Jegyző Asszony még lojális Önhöz. Nem ugyanaz, amiről beszélünk. 
Kevesebb mosolyt kérek, Asszonyom, nem biztos, hogy örökké lesz oka mosolyogni. Újfent megkérem a Képviselő-
testületet, hogy valljon színt, nézzük meg, kinek maradt még meg a gerince, ki mire emlékszik. Torzsa Úr, dőljön 
hátra vagy nyomjon gombot! 
 
Reiner Roland: Tisztelettel jelzem, hogy a Jegyző Asszony nem belekeverve van, hanem Ő a törvényesség őre 
ebben a Hivatalban. Az, hogy egy jogi kérdésben az Ő álláspontjára hivatkozik a Polgármester Asszony, a 
legtermészetesebb és legnormálisabb dolgok egyike. Az előző ülés után a napirend előtti kérdésére válaszul 
Jegyző Asszony küldött a Képviselőknek egy elég részletes levelet. Ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy az Ön 
által hivatkozott 246/2022. (VI.22.) sz. határozat egy módosító javaslatról szóló szavazás volt. A 252/2022. (VI.22.) 
sz. határozat pedig a döntésről szóló határozat volt. Ezért a döntést vétózta meg a polgármester. Ennek a 
látszólagos ellentmondásnak ennyi igazából a feloldása. 
 
Deutsch László (ÜGYREND): Ha ennyire tiszta a jogi helyzet, akkor mitől remeg a vezetés? Választ kérek! 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 269/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
 
 
 



54 
 
 

450/2022. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja: 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133.§ (3) 

bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtását kéri a Mötv. 68.§ (1) 
bekezdésének értelmezését illetően a Képviselő-testület 2022. június 22. napján megtartott ülésén a 8. 
napirendi pont keretében „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, 
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása” tárgyú, 156/2022., 156/2-6/2022. számú előterjesztés 
tárgyalása során meghozott döntéseket és a polgármester 2022. június 24. napján keltezett, 172/2022. számon 
iktatott, a Mötv. 68.§ (1) bekezdésére alapított vétóját, majd pedig a 2022. június 27. napján keltezett, 
172/2/2022. számon iktatott „Módosító indítvány a Képviselő-testület 250/2022. (VI.22.) számú és 252/2022. 
(VI.22.) számú határozati újra tárgyalásához” tárgymegjelölésű előterjesztésében a 250/2022. (VI.22.) számú 
és a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozatok ismételt tárgyalására irányuló kezdeményezését 
érintően, különös tekintettel a 246/2022. (VI.22.) számú határozat hatályosságának kérdésére; 

2./ felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 1. pontban foglalt kezdeményezését küldje meg dr. Sára 
Botond, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán részére.” 

(7 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 15 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  
Csóti Zsombor  Tartózkodott  
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Dr. Mátyás Ferenc Tartózkodott 
Takács Máriusz  Tartózkodott 
Takács Zoltán  Tartózkodott 
Jancsó Andrea  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Takács Krisztián  Távol  
 
 
24./ Kezdeményezés a kereskedelmi törvény magánszálláshely és az egyéb szálláshelyek szempontjából 

történő módosítására 
265/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és támogatta az 
előterjesztést. 
 
Gyurákovics Andrea: Ez egy kezdeményezés, de kinél fog landolni? Kinek tudjuk ezt továbbítani? 
 
Deutsch László képviselő kiment az ülésteremből. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Véleményem szerint ez hatáskörileg a Belügyminisztériumhoz tartozik. Ha a Képviselő-testület 
úgy dönt róla, hogy támogatja, akkor Polgármester Asszony a Belügyminiszter felé továbbítja a kérést, hogy van 
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egy ilyen módosító szöveg, van egy ilyen gondolkodási irány, mint egy nulladik verzió és kérjük, hogy vigye be 
Kormányülésre és a Kormány terjessze a módosítást a Parlament elé. Nyilván ettől eltérhetnek, átdolgozhatják, ez 
csak egy minta, hogy mi erre gondoltunk jogi megoldásként, ami lehetővé tudná tenni, hogy legálisan meg lehessen 
alkotni egy airbnb rendeletet Ferencvárosban. Ha elfogadja a Parlament, akkor neki lehet állni a helyi 
szabályozásnak is. Most is van lehetőség szabályozni, de két bites, ősember bunkós módszerrel, hogy vagy 
betiltjuk az egészet, vagy azt mondjuk, hogy eleresztjük a gyeplőt. Pont az hiányzik, amivel finoman lehet 
alkalmazkodni a való élet viszonyaihoz, ne legyen az, hogy az egyik fél sérül, legyen lehetőség win-win szituáció 
kialakulására. Erre a jelenlegi szabályozás nem alkalmas. Szerintem fontos lenne, hogy ezt meg lehessen tenni. 
 
Jancsó Andrea és Takács Krisztián képviselők visszajöttek az ülésterembe. 
 
Gyurákovics Andrea: Azért kérdeztem, mert az én emlékeim szerint erről van egy kormányhatározat, de lehet, 
hogy fővárosi szabályozás, nem vagyok benne biztos. Ez önkormányzati hatáskörbe utalja a szálláshelyekről való 
rendeletalkotást. Ebben kérném Képviselőtársam segítségét. Viszont jelen állapot szerint is van lehetőség, hiszen 
a társasházak az SZMSZ-ükben szabályozhatják ezt a tevékenységet. Nem fekete-fehér a dolog, mert tilthatják, 
feltételekhez kötötten megengedheti, vagy teljesen megengedi feltételek nélkül. Amennyiben az SZMSZ-ben nem 
szabályozott ez a kérdés, közgyűlési határozattal is dönthet a lakóközösség egyedi esetekben. Ez valóban 
nehezebben nyomon követhető, ezután adózni kellene, ami az Önkormányzatnak bevétel lenne. Tehát valamilyen 
módon mindenképpen meg kell oldani önkormányzati szinten, mert per pillanat bevételtől esünk el. Ez jó, csak a 
végállomással kapcsolatban vagyok bizonytalan. Ha mi erről döntünk, és támogatjuk, hogyan fog továbbmenni a 
dolog? Hol fog lecsapódni, és vajon mikor kerül vissza hozzánk? 
 
dr. Mátyás Ferenc: A szabályozás annyiban van az önkormányzathoz rendelve, hogy jelenleg a kereskedelmi 
törvény konkrétan meghatározza, hogy mi az, amit kizárólag az önkormányzat szabályozhat. Ez az, hogy hány nap 
és az ehhez fűződő szankciók. Ezért volt az, hogy tavaly ősszel és előtte is törvényességi észrevétellel pattant le 
a Képviselő-testületről az az előterjesztés, ami mintaként most szerepel ennek a végén. Mondván, hogy ezt a 
szabályozást a jelenlegi keretek között nem lehet megtenni. Maga a kereskedelmi törvény azt mondja, hogy a 
szálláshely kiadásnak a szabályait a kormányrendeletbe utalja általánosan és van egy kormányrendelet a 
részletszabályokról. A társasházi SZMSZ szerintem nem mondhat más szabályt, mert az ellentétes lenne a 
törvénnyel és a kormányrendelettel. A törvény nem mondja ki, hogy egyébként a társasházak SZMSZ-ében plusz 
szabályokat lehetne megszabni, mert akkor az ezzel kapcsolatos szabályok bekerültek volna a társasházi 
törvénybe, ahol kimondanák, hogy ettől el lehet térni. Őszintén szólva nem vagyok benne biztos 100%-ig, hogy 
bíróság előtt megállná a helyét, ha a társasház ilyen meg ilyen feltételhez kötné a szálláshelyet, mert ellentétes 
lenne mind a kormányrendelettel, mind a törvénnyel. Nagyon sikamlós a terület, amit lehet így is értelmezni, és úgy 
is értelmezni. Valószínűleg el kellene vinni a Kúriáig, hogy lássuk, mi a tényleges helyzet. Ennél lényegesen 
egyszerűbb, ha módosítjuk és önkormányzati rendeleti szintre lenne utalva a szabályozás, ami a közösségi 
együttélés harmóniáját meg tudja teremteni. 
 
Szilágyi Zsolt képviselő kiment az ülésteremből. 
 
Gyurákovics Andrea: Bírósági döntések születtek már ezzel kapcsolatban és a társasházak javára döntöttek. 
Szabályozhatják az SZMSZ-ükben, hiszen ez a saját belső szabályozásuk, amit saját maguk alakítanak ki. A 
társasházi törvény ide vonatkozó passzusa tulajdonképpen megadja a felhatalmazást erre. Valóban, a szabályozás 
minőségében vannak eltérések és ebben van a vita kettőnk között. Általános eset az, hogy a társasházak úgy 
szabályozzák a feltételhez szabást, hogy elérhető legyen, hivatalosan be legyen jelentve, házirendet nem 
sérthetnek. Ezek mind olyan feltételek, amik mindenki számára elfogadhatóak, ha egy társasházban ilyen 
befektetési céllal ingatlant vesznek és így akarják hasznosítani. Ezért kérdeztem, hogy ez a szabályozás, és az, 
ami már egy meglévő SZMSZ-ben szerepel, hogyan viszonyul egymáshoz? Ön is tudja, hogy egy társasházi 
közgyűlés összehívása az SZMSZ módosítás miatt kicsit nehézkes. Ne legyen az, hogy ahol már az SZMSZ-ben 
ez szabályozva van, újból kelljen módosítaniuk azért, mert a kerületben rendeleti szabályozás lesz. Ez költség a 
társasháznak, ezért erre a vonalra szerettem volna rávilágítani. 
 
Torzsa Sándor képviselő kiment az ülésteremből. 
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dr. Mátyás Ferenc: A jogi szabályozási környezet az, ami megváltozott. Tavaly nyáron lépett ez hatályba, előtte 
nem volt szabályozva és akkor került be a kereskedelmi törvénybe és alkották meg a kormányrendeletet. Addig 
tudtak a társasházak normálisan szabályozni, mert szürke zóna volt az egész történet. Viszont most ezt a teret 
kitisztította a törvénymódosítás, de még annyira friss, hogy szerintem nem jutott jogerős bírósági szakba. 1 év alatt 
nem fognak ezek az ügyel eljutni jogerősségig, ha ebből születtek perek. Amik voltak perek az airbnb-t kiadók és 
a társasházak között, az még az előző szabályozásban volt, amikor még nem volt szabályozás. Most viszont van 
szabályozás, ezért mondom azt, hogy ebből a szempontból sokkal bizonytalanabb a helyzet, hogy ezeket hogyan 
kell megítélni. Lehet-e a társasház javára megítélni, amiért ő már korábban szabályozott, vagy nem? Itt az 
elképzelés a Parlamenttől függ, hogy bekerül-e, tárgysorozatba veszik-e? Ez rögtön egy vízválasztó. Ha bekerül, 
akkor az őszi ülésszakban ez megtörténhet-e? Az elfogadáshoz magához nem kell 1 év. Ha megvan a Parlament 
módosítása, utána tudjuk elkezdeni a rendelet megalkotását, ami szintén egy többfordulós történet. Azért, mert a 
helyi viszonyok több rétegét érinti, a két forduló sem úgy lenne ideális, hogy rögtön egymás után, hanem akár 3-4 
hónap különbséggel. Ezalatt lehet beszélni a társasházakkal, megnézni, hogy milyen létező szabályok vannak már 
most az SZMSZ-ekben, stb.  
 
Reiner Roland: Kérem Képviselőtársaimat, különösen azokat, akiknek Takács a vezetéknevük, hogy foglalják el 
a helyüket és jelentkezzenek be és ezáltal biztosítsák a határozatképességet! 
 
dr. Mátyás Ferenc: Tehát a kialakult jó gyakorlatok így be tudnak épülni, másrészt pedig a jogállamiságból 
levezetett jogbiztonságnak követelménye, hogy ha van egy módosítás, és megszületik egy önkormányzati rendelet, 
csak úgy lehet hatályba léptetni, hogy kellő idő maradjon arra, hogy a társasházak a szabályozásukat ehhez tudják 
igazítani. Ha egyáltalán eljutunk oda, nem úgy fog történni, hogy holnap hatályba lép és lóhalálában össze kell 
hívni a társasházi közgyűléseket, mert lesz egy olyan kifutási ideje, ami alatt ezt normálisan meg lehet tenni. De 
ez tényleg nagyon nagy ha, mert több tényezőtől függ. Kérem minden Képviselőtársam támogatását, 
lobbitevékenységét abban, hogy egyáltalán el tudjunk indulni azon az úton, aminek a végén helyi szinten erről 
érdemben tudjunk beszélni. 
 
Reiner Roland: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 265/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
451/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Kormánynál a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítását 
az alábbiak szerint: 
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a] 
„f) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit - ide nem értve a magánszálláshelyen 
és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát 
és a közösségi együttélés biztosítása érdekében a magánszálláshely szolgáltatás helyi sajátosságokhoz igazodó 
feltételeit -, a szálláshely-üzemeltetési bejelentés rendjét és feltételeit, valamint a szálláshelyek nyilvántartásának 
személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási 
szabályokat, a szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatszolgáltatás 
rendjét, a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket, továbbá a szálláshely-minősítő szervezetet és a szálláshely-minősítés 
rendjét, valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét,” 
[rendeletben állapítsa meg.] 
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
[Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy] 
„c) az a) pont alapján meghatározott előírásoknak a 12. § (1) bekezdés f) pont alapján megalkotott 
kormányrendeletben szabályozottakhoz képest további feltételekhez kötését” 
[rendeletben állapítsa meg.] 
Határidő: 15 nap 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(13 igen, egyhangú) 

A szavazásban 13 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Kállay Gáborné  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Deutsch László  Távol  
Mezey István  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
Torzsa Sándor  Távol 
 
 
25./ Javasat egyes ingatlanok bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó pályázatok „kiberelem.hu” 

weboldalon történő közzétételére 
267/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Takács Krisztián önkormányzati képviselő 

 
Szilágyi Zsolt és Torzsa Sándor képviselők visszajöttek az ülésterembe. 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. Röviden összefoglalnám, bár nem igazán atomfizika, amiről szól. Létezik egy kiberelem.hu nevű 
oldal, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy önkormányzati ingatlan.com. Arról szól a javaslat, hogy a bérbe adni 
vagy eladni kívánt ingatlanjainkat ezen az oldalon is tudjuk hirdetni, így nagyobb nyilvánosságot kapnak. Ezzel 
vagy jobb árat tudunk elérni, vagy olyan ingatlanokat is ki fogunk tudni adni, amiket korábban nem tudtunk. 
 
Takács Zoltán: Szóba került a bizottsági ülésen ennél és más előterjesztésnél is, hogy az önkormányzati 
bérlemények kiadása valamiért nem hatékony és eljutottunk oda, hogy hirdetjük őket mindenféle felületen, de 
nyilvánvalóan nem hatékonyan. Akkor érkezett olyan javaslat, ami egy szimbolikus összeg, de a jövő évi 
költségvetésnél mindenképpen vegyük figyelembe. Az összes ilyen oldal, ahol lehet hirdetni, freemium 
rendszerben működik, azaz az alapszolgáltatás ingyenes, de ha színvonalasabb hirdetést próbál feltenni valaki, 
akkor néhány ezer forintos összeget fizetnie kell. Az illetékes iroda számára havi pár tízezer forintos összeget 
biztosítsunk erre, mert sokkal jobban el lehetne így juttatni a vásárlókhoz a kiadandó bérleményeinket. Mi abból 
látjuk ezeket a problémákat, hogy több előterjesztés is kerül elénk, amiben le van írva, hogy már ötször ki lett írva 
a pályázat, de minden alkalommal sikertelen volt. Szeretnénk, ha ilyen téren el tudnánk menni kicsit modernebb 
irányba, így pedig hatékonyabban tudnánk értékesíteni az erőforrásainkat. 
 
Deutsch László képviselő visszajött az ülésterembe. 
 
Reiner Roland: Irodavezető Úr javaslatát várjuk majd a költségvetéshez. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a 267/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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452/2022. (XI.17.) sz. 
Határozat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására és elidegenítésére, továbbá telekingatlanok elidegenítésére vonatkozó pályázatokat a 
https://kiberelem.hu/ weboldalon is közzéteszi, ennek érdekében együttműködik a BUM Bevásárló és Tematikus 
Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és felkéri a polgármestert a 267/2022. sz. előterjesztés 
mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására, valamint az ingatlanok bérbeadására és elidegenítésére 
vonatkozó pályázatok https://kiberelem.hu/ weboldalon történő megjelenéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2022. november 30. a szándéknyilatkozat aláírása 
  folyamatos – pályázatok közzététele 

(12 igen, 5 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Deutsch László  Tartózkodott  
Gyurákovics Andrea Tartózkodott 
Kállay Gáborné  Tartózkodott 
Mezey István  Tartózkodott 
Zombory Miklós  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Távol  
 
Reiner Roland: A továbbiakra zárt ülést rendelek el. 
 
 
26./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására 

258/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja 
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános. 
 
456/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben 
a „Ferencváros Díszpolgára” címet dr. Pánovics József részére adományozza. 
Határidő: 2022. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 16 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  

https://kiberelem.hu/
https://kiberelem.hu/
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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  
Baranyi Krisztina  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
 
 
27./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására 

259/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság 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. 
 
458/2022. (XI.17.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben 
a „Pro Urbe Ferencváros” díjat Barna Erika, Bánsághi Tamás, Berecz Dénes és Hoffmann György részére 
adományozza. 
Határidő: 2022. december 4. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 1 tartózkodás) 
A szavazásban 12 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Reiner Roland  Igen  
Szilágyi Zsolt  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Jancsó Andrea  Tartózkodott  
Deutsch László  Távol  
Gyurákovics Andrea Távol  
Kállay Gáborné  Távol  
Mezey István  Távol  
Sajó Ákos  Távol  
Zombory Miklós  Távol  
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A 26-28. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a 453-471/2022. (XI.17.) sz. határozatok a 
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Reiner Roland: Köszönöm mindenkinek a mai munkáját. A jövő héten közmeghallgatást tartunk, tehát találkozunk. 
A Képviselő-testület ülését 15:37 órakor bezárom.  
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

Baranyi Krisztina 
polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző 

 
 
 
Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető 


