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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2022. november 24-én 15.30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 

Jelen vannak:  
Árva Péter, Csóti Zsombor, Deutsch László, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, dr. Mátyás Ferenc, Mezey István, 
Sajó Ákos, 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. 
 
Fábián Beatrix, Korom Szabolcs, Nehéz Jenő, dr. Világos István, Koór Henrietta – jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak:  
Cséplő Dániel István. 
 
 
Baranyi Krisztina: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Képviselőtársaimat és a megjelenteket a mai 
rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Mai ülésünket 15:33 órakor 
megnyitom. Egyetlen napirendi pontot fogunk tárgyalni zárt ülésen. A napirendhez kérdés, javaslat? Ha nincs, 
kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
472/2022. (XI.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Polgármesteri vétó 
 270/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, egyhangú) 
A szavazásban 15 képviselő vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Baranyi Krisztina  Igen  
Csóti Zsombor  Igen  
Deutsch László  Igen  
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Gyurákovics Andrea Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Mezey István  Igen  
Reiner Roland  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Takács Krisztián  Igen  
Takács Máriusz  Igen  
Takács Zoltán  Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
Jancsó Andrea  Távol  
Kállay Gáborné  Távol  
Szilágyi Zsolt  Távol  
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Gyurákovics Andrea: Az elmúlt napokban megint sikerült Baranyi Krisztinának olyan nyilatkozatot tennie, amivel 
belerúgott a Fradiba egy jó nagyot. Tudjuk, hogy ez személyes sértettség okán ez már a sokadik alkalom. De azt 
gondolom, hogy az a hangnem és az a stílus, ahogyan Ferencváros polgármestere beszél egy olyan nagy múltú 
klubról, ami ebben a teremben alakult meg, méltatlan ehhez a Képviselő-testülethez és ahhoz a tisztséghez, 
amelyet Ön visel. Abban a riportban érdekes felütése van a rasszista kijelentéseinek is, ami megér egy külön 
történetet is. Minden esetre nem tudom, minek kell még történnie ahhoz, hogy ha már dicsérni nem hajlandó a 
kerülettel összeforrott klubot, legalább tisztességesen beszéljen róla. Lehet, hogy inkább mindenki akkor járna 
jobban, ha meg sem szólalna. 
 
Baranyi Krisztina: Hozzászokva a szokásos csúsztatásokhoz és a rosszindulathoz, a FIDESZ-es közlemény, 
illetve más megszólalások … 
 
Gyurákovics Andrea képviselő mikrofonon kívül beszél. 
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtti hozzászólás keretében szeretném, ha megengedné, hogy befejezzem a 
mondatot. 
 
Gyurákovics Andrea: Ha nincs kérdés, a napirend előtti hozzászólásnál az SZMSZ szerint nincs lehetőség sem 
vitára, sem válaszadásra.  
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtti hozzászólás keretében beszélek.  
 
Gyurákovics Andrea: Kérem, hogy törvényesen vezesse le az ülést. 
 
Baranyi Krisztina: Kérem, vegyék el a szót Képviselő Asszonytól. Az újságírói kérdés a következő volt: „Ha már 
a kerület büszkesége, az FTC Európa Liga menetelését hogyan értékeli, mint polgármester?” A polgármesteri 
válasz: „Egyrészt sikernek, hiszen magyar csapat nagyon rég jutott el a nemzetközi kupák valamelyik tavaszi 
fordulójáig.” Ezt a mondatot Önök lehagyták a közleményükből. „Másrészt nyilvánvaló, hogy ez egy, az 
adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapat, tele olyan játékossal, akik mielőtt idejöttek, nemhogy Ferencvárosról, de 
valószínűleg Magyarországról sem hallottak. Azért attól nem kell hasra esni, hogy közpénz csilliárdokból összejön 
az európai középmezőny alja. Ezzel együtt a Fradi fontos intézménye a kerületnek. Az, hogy most éppen milyen a 
vezetése, milyen játékosai vannak, milyen teljesítményt nyújt, milyen szurkolói légkör veszi körül, független attól, 
hogy ez a klub ebben az épületben született meg és gyakorlatilag egyidős ezzel a közösséggel.” Ezt a mondatot is 
sikerült lehagyniuk. Az első állításom ez volt: siker. Sikernek értékelem, hiszen magyar csapat nagyon rég jutott el 
a nemzetközi kupák valamelyik tavaszi fordulójáig. A második állításom: a kerület fontos intézménye. A harmadik 
állításom: rengeteg közpénzből állami kirakatcsapat. A negyedik állításom pedig: szép az eredmény, de azért nem 
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világraszóló. Mind a négy állítás igaz. Örülök a sikereknek, de polgármesterként a büszkeségemet jelentősen 
árnyalja, hogy ez egy velejéig romlott, korrupt működés eredménye. Az illegális bevándorlókkal, kedves Képviselő 
Asszony, bármennyire is próbálnak ennek rasszista felhangokat adni, nincs semmilyen problémám. De a Fradiban 
játszó, a Fradinak és Magyarországnak dicsőséget és győzelmeket szerző idegen légiósokkal viszont igen. Ezzel 
van gondja, kedves Képviselő Asszony? Nekem semmi bajom nincs az idegen légiósokkal, csak nem tartom túl 
nagy sportszakmai teljesítménynek a velük elért győzelmeket. Volt idő, amikor a Fradi döntően saját nevelésű 
játékosokkal jutott be a BL csoportkörbe, vagy még korábban a KEK döntőbe. Azok teljesítmények voltak. Az 
illegális bevándorlókkal egyébként van gondom, de nem keverem össze őket a menekültekkel és főleg nem a 
FIDESZ, menekültek elleni hisztérikus gyűlöletkampányával. Az Önök közleményében szereplő adatok, miszerint 
a hazai meccseken rendre 15.000-20.000 néző van a lelátókon, hamis. A jegyértékesítésen felül a csapat a 
bevételei nagy részét … 
 
Zombory Miklós: Se a 3 perc, semmi nem számít? Teljesen zagyva az egész? Én 25 éve ülök ebben a 
helyiségben, velem szemben ül egy Úr, aki szintén.  
 
Baranyi Krisztina: Kért szót, Képviselő Úr? 
 
Zombory Miklós: Nem kértem, de Ön sem kért. A 3 perc már régen letelt. Másrészt napirend előtti hozzászólásra 
nem szokványos válaszolni, ellent mond az SZMSZ-nek. 
 
Baranyi Krisztina: Ez egy napirend előtti hozzászólás. 
 
Zombory Miklós: A 3 perce rég letelt. 
 
Baranyi Krisztina: Nem, nem telt le, Képviselő Úr. A hazai meccseken 15.000-20.000 néző nagyon ritkán, csak 
1-1 nemzetközi meccsen van. A bajnokiak átlag nézőszáma 10.000 fő alatti, idén 9.077 fő volt. Lehet azt mondani, 
hogy a Fradi és a magyar foci általában piaci alapon működik, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. A 
legelfogultabb drukkerek is tudják. Ahogy az sem igaz, hogy a Felcsút, a kis Fejér megyei falucska a váratlanul 
kiemelkedő sportszakmai és klubvezetési teljesítménynek köszönhetően tart pénzügyekben és bajnoki 
pontszámban is majdnem ott … 
 
Gyurákovics Andrea: Felháborító, hogy ez a képviselő-testületi ülés megint nem a szabályok szerint zajlik. Kérem 
Alpolgármester Urat és Jegyző Asszonyt, hogy tegyünk rendet és legyen vége ennek a komédiának.  
 
Baranyi Krisztina: Értem, hogy a tények zavarják, kedves Képviselő Asszony, de sajnos ez a valóság és nem az, 
amit Önök hangoztatnak. 
 
Gyurákovics Andrea: Hiába kiabál, attól még nem igaz, amit mond. Ahogy kell, úgy folyjon le szabályosan az 
ülés. Alpolgármester Úr, kérhetem, hogy segítsen normálisan levezetni az ülést? 
 
Zombory Miklós: Azt látom magammal szemben a monitoron, hogy dr. Mátyás Ferenc ügyrendben kér szót. Ez 
is semmibe lett véve, hiába nyomja. Ha ügyrendben, ha nem ügyrendben nyomja, mindegy, mert nem kap szót. 
 
Baranyi Krisztina: dr. Mátyás Ferenc ügyrendben akkor kért szót, amikor én már beszéltem. 
 
Zombory Miklós: Nem, ez merő tévedés. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Minden egyes képviselő-testületi ülést ezzel a kutyakomédiával kezdünk. Vagy tényleg tartsuk 
be az SZMSZ szabályait, vagy helyezzük hatályon kívül, mert semmit nem ér. Csak azért, hogy legyen egy 30 
oldalas sajtpapírunk, nem kell. Reagálva a napirend előtti hozzászólásokkal kapcsolatos vitára, igen, napirend előtt 
hozzá lehet szólni, de bármilyen meglepő, van egy olyan dolog, hogy sorrend. Bejelentkezési sorrend, amit még 
Polgármester Asszony sem tud átírni. Nem az volt a sorrend, ahogyan következtünk, innentől kezdve pedig válasz 
volt, ami az SZMSZ szerint nem lehetséges. Lehet napirend előtt hozzászólni, de Polgármester Asszonynak is ki 
kell várnia a sorát.  
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Baranyi Krisztina: Köszönöm szépen, hogy a ferencvárosi Képviselő-testületben még szót kaphatok. A sorrend 
valóban nagyon fontos, most Torzsa Sándor után újból jelentkezem, akkor az Ő hozzászólása után el fogom 
ismételni a saját hozzászólásomat. 
 
Torzsa Sándor: Akik erőteljesen érdeklődnek a közügyek iránt, egy igen hosszú éjszakán vannak túl. Elnyúló 
parlamenti vita volt az éjjel, ahol az ellenzéki képviselők majdnem teljes létszámban vettek részt és vitatkoztak, 
vettek részt a munkában. Az egészségügyi törvényről beszélünk, amivel kapcsolatban olyan átalakításokat tervez 
a Kabinet, ami ellen még a Magyar Orvosi Kamara is tiltakozik. A Demokraták Frakciója nevében szeretném 
leszögezni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a háziorvosi ellátás a legjobb helyen az önkormányzatoknál van. Ha 
megnézzük csak ezt az évet, nem volt olyan költségvetés módosítás, amikor az orvosok ne jutottak volna több 
pénzhez. Legutóbb is gondoskodtunk arról, hogy kiegészítsük a rezsiköltségek kifizetéséhez szükséges összeget, 
mert bár a lakossághoz hasonlóan kaphattak volna a Kormányzattól csökkentést, nem kaptak. Az Önkormányzat 
egészítette ki a forrásukat, hogy ne a hideg, fagyos váróban kelljen ülniük a betegeknek. Elkezdtük modernizálni a 
rendelőinket, idén több is megújult, illetve rendszeresen írunk ki orvosi eszköz pályázatokat. Ezek mind nem 
lesznek, ha a háziorvosi ellátási rendszert elveszik az önkormányzatoktól. Nagyon félek attól, hogy ugyanaz fog 
történni az egészségügyben, mint az oktatásban. Ha emlékeznek Képviselőtársaim, 2012-ben az emberek 
túlnyomó többsége úgy gondolta, hogy jól működnek az általános iskolák és gimnáziumok. Tegyük fel a kérdést, 
hogy ma hányan gondolhatják ugyanezt? Ma azt gondolják a háziorvosokról, hogy a legjobban működő 
egészségügyi ellátás. Nem biztos, hogy ezt veszélyeztetni kellene. Szóval ennek mindenképpen hangot szeretnék 
adni és azt gondolom, hogy el a kezekkel a háziorvosainktól, mert az önkormányzatok a felelős gazdái ezeknek az 
egységeknek, tőlünk az orvosok minden megbecsülést és támogatást megkapnak. Ezt szeretnénk ezután is 
megadni nekik. 
 
Takács Krisztián: Maximálisan egyetértek Torzsa Sándorral. Látjuk – éppen ma jött ki egy felmérés-, hogy milyen 
katasztrofális következményei vannak az oktatás elmúlt 12 évben történt átalakításainak. Nem szeretnénk 
ugyanezt az egészségügyben látni, mert az szó szerint magyar életekbe fog kerülni. Ennek a Képviselő-testületnek 
van egy méltósága. Ez a kutyakomédia, ami most már lassan minden ülés elején lezajlik, ezt erősen degradálja. 
Kérem Polgármester Asszonyt is, hogy vegyük egy kicsit komolyabban a saját szabályainkat, elvégre mi alkottuk 
őket. Ha van benne olyan rész, ami nem tetszik Polgármester Asszonynak, akkor indítványozza, hogy változtassuk 
meg. Kicsit térjünk arra ki, hogy mi az apropója annak, hogy ma itt ülünk. Szavaztunk a Pro Urbe díjazottjairól a 
legutóbbi ülésen, de itt nem lehet szót ejteni róla, hogy kikről és mit. A kerület napján fogjuk átadni ezt az elismerést, 
ami itt van a kanyarban. Nem teljesen értem, hogy miért lett megvétózva a döntés. Újfent felhívnám a figyelmet az 
együttműködés fontosságára, mert ha utólag kiderült olyan információ, ami szükségessé tette, hogy Polgármester 
Asszony ilyen durva beavatkozással éljen, és megvétózzon egy korábbi döntést valamilyen információra 
hivatkozva, … 
 
Baranyi Krisztina: Képviselő Úr, ezt a napirend vitájánál kellene, nem nyílt ülésen. 
 
Takács Krisztián: Igen, viszont fontosnak tartom, hogy a lakosok is lássák, miért is hangsúlyozzuk az 
együttműködést, Polgármester Asszony, azok között a képviselők között, akiket ők választottak meg. Akkor nem 
futnánk bele ilyen esetekbe. 
 
Baranyi Krisztina: Több napirend előtti hozzászólás nincs. Zárt ülést rendelek el. 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Polgármesteri vétó 
 270/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Az 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 473/2022. (XI.24.) sz. határozat a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
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Reiner Roland: Köszönöm mindenkinek a mai munkáját. A Képviselő-testület ülését 16:03 órakor bezárom.  
 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
Baranyi Krisztina 

polgármester 
Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 
 

 
 
Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető 


