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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Innovációs és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  

2022. december 6-án 15.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Árva Péter elnök, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Dr. Mátyás Ferenc, 
 Takács Máriusz, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Mezey István, 
 Emődy Zsolt, 
 Kovács András,  
 Gulyás Mihály (igazoltan távol), 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra (igazoltan távol),  
 Zubonyainé Pelka Zsuzsanna (igazoltan távol) 
 tagok. 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Szili 
Adrián irodavezető, dr. Sotkó Béla irodavezető, Barna Renáta környezetvédelmi referens, Cserna Hajnalka 
főkertész, Gönczi Csilla telekrendező, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Árva Péter: Üdvözlök mindenkit, kérem a Bizottság tagjait, hogy jelentkezzenek be a szavazórendszerbe. 
Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 15.08 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek napirend előtti hozzászólása? Nincs. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, 
észrevétele? Nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 191/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – 
(38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert 
Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének 
megindítása 

296/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – 
vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet 
módosítás partnerségi egyeztetésének lezárása 

282/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József Attila-lakótelepen 

291/2022. sz., 291/2/2022. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató 

 
6./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés 
módosítása (határidő-hosszabbítás) 

272/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

7./ Csatlakozás a "Közösség a Csendesebb Dél-Budapest Légtérért" összefogáshoz 
290/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

8./ Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére 
301/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

9./ „Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” pályázat elbírálása 
Sz-430/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 
10./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott 
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-434/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Mezey István, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. 
forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Kérdezem Alpolgármester Urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Kérdezem a Bizottság tagjait, 
hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kovács András: Szeretném felhívni a Bizottság figyelmét arra, hogy van egy elfogadott klímastratégiánk 2021-től 
2030-ig. Ennek a harmadik éve kezdődik meg jövőre. Amikor elfogadtuk a klímastratégiát, akkor az volt a 
megegyezésünk, hogy majd évről évre felskálázzuk ezeket a kiadásokat. Azt láttam, hogy faültetésre ugyanúgy 10 
millió forintot szánunk, kerékpárutakra ugyanúgy 5 millió forintot szánunk. Nem látom ezt a felskálázást, de lehet, 
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hogy volt valami, ami elkerülte a figyelmem, és ezzel kapcsolatban kérdeznék. Lehetséges-e ezekbe esetleg több 
pénzt tenni, hogy tényleg megvalósuljon a fölskálázás, vagy valamilyen más módszerrel a klímastratégia céljait 
elkezdeni megvalósítani?  
 
Reiner Roland: Az előző évi költségvetésben éppen ennek a Bizottságnak a javaslatára a két forduló között hoztuk 
létre a „klímastratégia végrehajtása” költségvetési sort 50 millió forinttal. Ez a mostani költségvetésben is szintén 
50 millió forinttal szerepel. Ez egy erre dedikált sor, ez egy nettó 50 millió forintos emelkedése azoknak a soroknak, 
amik ezzel összefüggésben vannak. Innen tudunk igazából költeni ilyen típusú célokra. Ez a dedikált sor lett erre. 
Egyelőre ez most ennyi, de ha meg tudjuk tölteni tartalommal, akkor évközben tudjuk ezt emelni, erre nyitott vagyok. 
 
Árva Péter: Erre szeretnék rácsatlakozni. Próbáljunk azon dolgozni ennek a Bizottságnak a keretében, hogy 
tartalmat adjunk ehhez a költségvetési sorhoz, merítsük ki, és erre való hivatkozással kérjünk több forrást. Legyen 
ez a menetrendünk, hiszen tudjuk, hogy ezt jól el tudjuk költeni, csak akkor tényleg legyenek meg ezek a projektek, 
ami mentén „rávesszük” a Képviselő-testületet, hogy erre több pénzt áldozzon. Ezzel ennek a Bizottságnak fontos 
dolga lesz szerintem ebben az évben.  
 
Mezey István: Csak röviden a költségvetés városfejlesztési részét érintő kérdésem van, összesen kettő. 
Üdvözöljük a Gát u. 24-26. szám alatt lévő épület felújítását. Ha jól számoljuk ez az egyetlen épület, aminek a teljes 
rehabilitációja megvalósul, remélem nem ez az utolsó a ciklusban, de mindenképpen üdvözöljük ezt a fajta 
vonulatot. A másik, amit viszont nehezményezünk, hogy a társasházi pályázatnak, ami mindig azoknak az 
épületeknek az állagmegóvásában is, és a fenntartásában nagy segítség, amelyek már teljesen társasházzá 
alakultak, illetve magántulajdonosként laknak bennük a ferencvárosi polgárok, a társasházi felújítás költségvetési 
sora nem változott. Ugyanakkor a többnyire századelőn épült épületek állaga jelentős emelkedést igényelne ezen 
a soron, hiszen a függőfolyosós, de akár a homlokzati vagy a belső építészeti problémák, amik ezekben a régi, 
szép házakban felmerülnek, mindig sok 10 millió forintos problémák, amik a társasház saját költségvetését 
általában erősen megterhelik, és nagyon sok ház képtelen is ezeknek a felújításoknak az elvégzésére. Itt bíztatom 
a városvezetést, hogy a társasházi felújítási soron legyünk tekintettel ezeknek az épületeknek az állagára, illetve 
az ott élőknek a helyzetére. 
 
Gyurákovics Andrea, a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: A városfejlesztésnek az intézményi rendszeri oldaláról szólnék most egy picikét hozzá. Ahogy 
szoktam, most is az óvodákról mondanék pár szót. Egyelőre azt látom, hogy ebben a költségvetésben óvoda 
felújításra nem nagyon tettünk el pénzt. Azt gondolom, hogy ez valószínűleg meg fog történni, a felújítási munka 
be van már tárazva az óvodáinkat illetően. Ezt szeretném mindenképpen, hogy valamilyen mértékben kerüljön be. 
Nem tartanám ördögtől valónak azt sem, hogyha egy összefoglalt program keretében óvoda felújítási programot 
indítanánk, akkor legalább egyben tudnánk látni azt, hogy mi minden kellene ahhoz, hogy a mi óvodáink XXI. 
századi színvonalon működjenek. Ehhez kapcsolódóan csak egy jelzés, hogy egy jó ideje akadozik az óvodáinkban 
az SNI-s és a BTM gyerekeknek a fejlesztő ellátása. A Pedagógiai Szakszolgálatnak a kapacitás csökkenése az 
egyik oka ennek a dolognak, a másik pedig az, hogy ugyanezt a szolgáltatás igazából nekünk most már a piacról 
kellene megvásárolnunk. Azt gondolom, hogy ehhez fogunk tudni mi forrást biztosítani, és kell is majd, csak még 
nem pontosan látszik, hogy ez mennyi. De ennek a tételnek majd valamikor be kell kerülnie ebbe a költségvetésbe. 
Reiner Roland: A társasházi pályázat esetén, ha emlékeznek, tavaly az első fordulóban még valóban nem túl jól 
mutató nulla forint volt beállítva, és a két forduló között lett 100 millió forint. Itt most már az első fordulóban is 100 
millió forintot be tudtunk állítani. Amennyiben úgy látjuk, hogy a második fordulóban ez az összeg növelhető, akkor 
növelni fogjuk. A másik a rehabilitációval kapcsolatban a Balázs Béla u. 27. számnak a tervezési munkája, ami 
elindult, és szerepel is a költségvetésben. Hogyha a jövő év végén jó anyagi helyzetben lesz az Önkormányzat, 
akkor azt még ebben a ciklusban el tudjuk indítani. Mi ezt szeretnénk is. Az óvodákkal kapcsolatban valóban, ahogy 
a tavalyi évben, úgy most is, a FIÜK költségvetésében lehet látni részletesen azokat a típusú beruházási, felújítási 
munkákat, amiket a FIÜK leadott, hogy mindenképpen meg szeretné csinálni. A mostani lista is már egy kb. 
kétszeres összegben annak, amennyi tavaly volt, de természetesen, hogyha a két forduló között képviselői részről 
érkezik be konkrét javaslat, akkor azt igyekszünk beépíteni a második fordulóba. Erre nagyon szívesen költünk. 
 
Árva Péter: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 278/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 192/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
278/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete 
(I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

(5 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
2./ Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca 
– (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – 
Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítás partnerségi 
egyeztetésének megindítása 

296/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Főépítész Úr arról tájékoztatott, hogy koronavírusos, és jobbulást kívánunk neki. Próbáljuk meg 
megoldani Alpolgármester Úrral azt, hogy az esetleges kérdésekre, észrevételekre reagálunk. Kérdés, észrevétel 
nincs, kérem, szavazzunk a 296/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 193/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
296/2022. sz. – „Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – Haller utca – Fehér 
Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút 
– Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének 
megindítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (6 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
3./ Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán 
körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati 
rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének lezárása 

282/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 282/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 194/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
282/2022. sz. – „Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves 
Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) 
önkormányzati rendelet módosítás partnerségi egyeztetésének lezárása” című – előterjesztést. 
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Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (6 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Árva Péter: Szokásomhoz híven összeírtam az összes olyan ügyet, amit a következő évben szeretném, ha a 
Bizottságunk elé kerülne, és ez minden bizottsági tagnak a helyszínen kiosztásra került. Ahol tudtam időpontot 
hozzárendelni, mert sikerült egyeztetni, meg folyamatban lévő ügyeket, azokat az időpontokat beírtam. Azokkal az 
irodákal, akikkel ezt még nem tudtuk átbeszélni, úgy tervezem, hogy a következő, januári ülésig még leütünk 
valamilyen időpontot, és akkor januárban lesz egy bizottsági munkatervünk is. Isten igazából most ezt csak azért 
hoztam a Bizottság elé, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy ezen ügyek közül van-e olyan, amelyiket szeretné a 
Bizottság, ha a Képviselő-testület is megtárgyalná, vagy majd januárban elfogadjuk, és mi a Bizottságban 
megtárgyaljuk ezeket az ügyeket.  
 
Gyurákovics Andrea: Az egyik kérdésemre most már félig kaptam választ, hogy ki állította össze? Akkor ezek 
szerint Elnök Úr volt. Picit nekem zavaros, kérem, segítsen. Ebben a munkatervben leginkább tájékoztatókat és 
beszámolókat látok nagyrészt. Viszont nem látok olyat, ami új, egyet látok, de azt majd külön kérdezem. A 
társasházi pályázatot nem látom. Bocsánat, lehet, hogy az én szemem szaladt túl rajta.  
 
Árva Péter: Bocsánat, a legjobb tudásom szerint gyorsan összeszedtem a dolgokat, és azokat az ügyeket, amik 
menetrendszerűen mindig jönnek elénk rendelet szerint, azokat annak függvényében, hogy hogyan mentem végig 
az irodákon, az irodákhoz csatolva hozzáraktam. Természetesen szerepeltetni fogjuk benne, köszönöm a 
segítséget, hogy az ilyen dolgok bekerüljenek a saját menetrendünkbe. Természetesen lesz előttünk.  
 
Gyurákovics Andrea: Ez megnyugtató, köszönöm szépen. Egyetlenegy kérdésem lenne, bár nincs hozzá dátum 
írva, hogy mikor, a Vízisport u. 60. Ezt milyen szinten tárgyalná jövőre a Bizottság, vagy mi az Elnök Úrnak az 
elképzelése, hátha azt magunkévá tudjuk tenni? 
 
Árva Péter: Nincs nekem erről személyes elképzelésem. Arról szeretném tájékoztatni a Bizottságot, Képviselő 
Asszony biztosan sokkal tájékozottabb a kérdésben, mint én. Szóval, amikor ez a ciklus elindult, akkor elkezdtek 
foglalkozni a FEV IX. Zrt. keretén belül azzal, hogy mi legyen ennek a területnek a sorsa? Milyen fejlesztés 
valósuljon meg? Nagyon széttartó gondolatok voltak benne. Ebben a helyzetben jött egy Covid járvány, és az 
egész feledésbe merült, és nekem pusztán az a célom ennek a szerepeltetésével itt, hogy egy kis lökést adjak 
neki. Beszéltem Vezérigazgató Úrral, és azt mondja, hogy azzal, hogy mi ezzel foglalkozunk, nyitott kapukat 
döngetünk, maguktól is elővették ezt a feladatot és szeretnék látni. Azt gondolom, hogyha van egy olyan fajta 
gondolkodás, hogy mi legyen ennek a teleknek a sorsa, mire szeretnénk hasznosítani, akkor az városfejlesztési 
kérdés is, és nem csak egy ilyen iskoláztatási, hogy kik nyaraljanak, hogyan nyaraljanak, tehát nem egy ilyen 
humán kérdés, hanem városfejlesztési kérdés is. Azt gondolom, hogy az ilyen ügyben való gondolkodásban 
mindenféleképpen ki szeretném kérni a véleményeteket. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Egy dolgot szeretnék kérni Elnök Úrtól, hogy a 2023. január 26-i etapba, ha be tudunk ütemezni 
egy napirendet, ami az esővizes, komposztálós rendeletnek a II. fordulója. Tegnap beszéltem Főkertész 
Asszonnyal, karácsony után leülünk, és a szakmai részét átbeszéljük, és hozzáteszi Főkertész Asszony a szakmai 
észrevételeket. Jó lenne, hogyha ezt 2023. január 26-ig meg tudnánk csinálni. Bízom benne, ha nem, akkor nyilván 
tolódik a februári ülésre. De szerintem célozzuk meg ezt a január 26-ot így első körben, és meglátjuk, hogy tudjuk-
e tartani. Ez egy képviselő-testületi anyag, amit a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság is 
megtárgyal. 
 
Takács Máriusz: Egy komplexebb tájékoztató anyagot szeretnék kérni, és ebben a megfogalmazásban, és az 
időzítésben meg a koordinálásba kérem Elnök Úr segítségét. Azt szeretném tudni, hogy a Vágóhíd utca körüli 
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fejlesztésekhez kapcsolódó településrendezési szerződések, megállapodások hogyan állnak? Tehát azzal a 
rengeteg fejlesztéssel kapcsolatban, ami ott folyik, miben állapodtunk meg, mi mindent fogunk mi ezekért cserébe 
kapni? A Vágóhíd utca felújításáról volt szó annak idején, de közben vagy 15 épületfejlesztés megy a Thaly Kálmán 
utcában, és a Lurdy Ház mellett is, tehát nagyon-nagyon sok fejlesztés, és érdekelne, hogy az ehhez kapcsolódó 
megállapodások hogyan állnak? Hogy néz ki ez a dolog? Miket fogunk mi kapni ezekben a szerződésekben? Ezt 
valamilyen belátható határidőn belül, mondjuk, tavaszig jó lenne látni. 
 
Árva Péter: Még mielőtt elfelejtődne, a jegyzőkönyvbe mondom, hogy „Esővízgyűjtés és komposztálás” címmel 
szeretnénk a Képviselő-testület 2023. évi munkatervébe január hónapra, ezt majd értelemszerűen a képviselő-
testületi ülésen közvetíteni fogom, illetve a Vágóhíd u. környékén folyó építkezésekkel kapcsolatos 
településfejlesztési szerződésekről kért Képviselő Úr egy átfogó tájékoztatást.  
 
Gyurákovics Andrea: Visszatérnék a Vízisport utcára. Itt a fejlesztésről van szó, mert itt szó volt az eladásról, 
egyebekről az elmúlt időszakban. Nekem eszembe jutott, hogy Vezérigazgató Úr azt mondta, hogy ő ezt elkezdte 
terveztetni, de aztán meggondolta magát és félretetette ezeket a terveket. Tehát valahol vannak már ezzel 
kapcsolatosan a FEV IX. Zrt-nél tervek. Ha jól emlékszem, kértük is, hogy ezek, ha még kezdetleges tervek is, de 
valami jöjjön be elénk, hogy lássunk valamit, de ez nem történt még meg az idén.  
 
Árva Péter: Úgy terveztetni, hogy nincs egy egyértelmű és világos szándék, hogy milyen irányban fejlesszünk, úgy 
nem tud a tervező tervezni. Igen, koncepciótervek voltak, amire rámondták hogy: „nem ezt akarjuk.” Ezért állt le ez 
a dolog, de azon vagyunk, hogy ezeket egyrészt minél előbb megismerjék, másrészt alakuljon a szándék. Azzal, 
hogy egy olyan tervet megnézni, amire többen azt mondták, hogy nem ezt akarják, tölthetjük az időnket, és 
természetesen, amit közpénzből terveztetünk, nyilvános, ezt biztos megláthatjuk, csak nem biztos, hogy van 
értelme. Ha van benne valami használható, azt használni kell. 
 
Szili Adrián: A munkaterv tervezetét, ha nézem, a szervezeti egységek közötti leosztási javaslatban, ami a mi 
irodánk részére van, egyértelmű, arról már többször is beszéltünk. Viszont a Főépítészi Csoport résznél látok egy 
29. pontot, aminek címe: „Tájékoztató a Haller park felújításának folytatásáról (KT előterjesztésben: január)”. Ez 
kifejezetten a Főépítészi Csoporthoz tartozna? Vagy legyen a mi irodánk a készítője? De ez csak egy ötlet. 
 
Árva Péter: Ez egy kis vitairat, amit értelemszerűen saját kútfőből és az előttünk levő előterjesztésből csináltam. 
Meglepődve tapasztaltam, hogy ez januárra be van írva, de örülök neki. Februárra? Bocsánat, ez benne van a 
munkatervünkben, örülök, ha ez elénk kerül, és remélem, hogy valaki el fogja készíteni. További kérdés, észrevétel 
nincs. Összefoglalva ezt a beszélgetést, értelemszerűen a saját munkatervünkben természetesen szerepeltetni 
fogom a társasházi felújítást és a hasonló kimaradt dolgokat. Ha van még ilyen, azt megköszönöm, ha mondjátok. 
Egy módosítót szeretnék a Bizottság nevében a Képviselő-testület elé tenni, az esővízgyűjtéses, komposztálós 
előterjesztést 2023. januárra. Kérem, szavazzunk a 273/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a szóbeli 
módosító javaslattal egyben. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 195/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
273/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy január hónapra kerüljön bele a lakossági esővíz-
hasznosítás és a lakossági komposztálás támogatásáról szóló rendelet II. fordulója. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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5./ Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József Attila-lakótelepen 
291/2022., 291/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató 
 

Árva Péter: Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot arról, hogy ez egy régi, 3 éve húzódó történet. Több alkalommal 
próbálta a városvezetés kiterjeszteni a pakolási zónát az egész József Attila-lakótelepre. Ennek jogi akadályai 
voltak, és most az a próbálkozás folyik előttünk, hogy akkor próbáljuk meg több egymást követő ütemben, 10-10-
10-10 százalékkal kiterjeszteni a parkolási zónát, és majd csak elérjük azt, hogy az egész területet lefedi. Erre 
készült négy különböző alaprajzi javaslat. Ezt a Részönkormányzat hosszasan megvitatta, konkrétan négyszer 
szavaztak róla, mert szavazategyenlőség volt az első alkalmakkor. Végeredményként ezt az előttetek lévő területet 
kéri elfogadásra a Részönkormányzat, és én is azt kérem, hogy támogassátok ezt a módosított előterjesztést, 
aminek az a száma, hogy 291/2/2022. Tehát ez az eredeti „D” verzió, ami a lakótelep közepét vonná be a parkolási 
zónába. Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk erről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 196/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
291/2/2022. sz. – „Módosító javaslat - Javaslat a fizetős övezet bővítésére a József Attila-lakótelepen” című – 
előterjesztés határozati javaslatának „D” verzióját. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

 (5 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 

6./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés 
módosítása (határidő-hosszabbítás) 

272/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Emlékeztetőül elmondom, hogy erről a fejlesztésről nagy vita volt ebben a Bizottságban is. Eléggé 
méltatlan ez az utca kialakítás, és szeretnénk, ha valamilyen igényesebb dolog folytatódna. Ehhez képest, most 
amiről szó van, az sem valósul meg, és időpontot módosítunk, ha jól értelmezem. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 272/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VIK 197/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
272/2022. sz. – „AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási 
szerződés módosítása (határidő-hosszabbítás)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
7./ Csatlakozás a "Közösség a Csendesebb Dél-Budapest Légtérért" összefogáshoz 

290/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 290/2022. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 



8 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 198/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
290/2022. sz. – „Csatlakozás a "Közösség a Csendesebb Dél-Budapest Légtérért" összefogáshoz” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

   (6 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
8./ Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére 

301/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Egy ideig nem volt a honlapon elérhető ez az előterjesztés, de időközben kiküldésre és feltöltésre 
került. Remélem képviselőtársaim olvasták az előterjesztést. 3 perc olvasási szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Takács Máriusz: Technikai kérdésem van. Ez most hogyan fog működni, hogyha ezt most támogatjuk? Látom, 
hogy a Budapest Park előtti területet szeretnénk elnevezni, ez egyébként egy nagyon szimpatikus dolog, de akkor 
megszűnik a Soroksári út 60. szám, mint cím? Vagy mi fog történni? Ez hogyan lehetséges? Úgy láttam, hogy az 
útnak csak az egyik oldalát akarjuk elnevezni? De volt a mellékletben egy térkép, azon látszott, hogy a Soroksári 
útnak az egyik oldala volt kijelölve, ott a Budapest Park előtt. Az a kérdés, hogy az hogyan fog működni? Érint-e 
címet? Lehetséges-e ez egyáltalán, mert olyan furcsának tűnik.  
 
Árva Péter: Ez a filozófiai kérdés, hogy: „Ez most, így hogy?” Így, hogy mostantól nem lesz Soroksári út 60., hanem 
a Soroksári út 60. helyett más lesz, de lesz Soroksári út 58. és Soroksári út 68. szám. Ez így jogilag hogyan 
értelmezhető? Kicsit abba az irányba hajlanék, megértve a szándékot, hogy akár a Kvassay Jenő út elejét, mert 
az is egy lehetőség, vagy a park mögötti szerviz utat lehetne javasolni. Ezt a Soroksári utat inkább hagyjuk békén, 
de itt „A” verzió, hogy a Kvassay Jenő út csak a Soroksári útig tart, és a Kvassay Jenő útnak a Soroksári úton túli 
szakaszát átnevezni, vagy a hátsó, névtelen közterületet. Szerintem jobb egy névtelen közterületet elnevezni. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Ilyen mélyen, remélem, hogy Gönczi Csilla kolléganőnk, aki helyrajzi számokban, 
utcanevekben otthon van, talán tud segíteni. A magam részéről, lehet, hogy ez nem válasz a kérdésre, annyit 
tudnék hozzátenni, hogy ez főpolgármesteri kezdeményezés, és nyilván ezeket a kérdéseket már a 
Főpolgármester úr és munkatársai átgondolták. A kerület egy véleményt mond erről. Gönczi Csilla megérkezett, és 
most ki fog menteni, és részleteiben tud válaszolni a kérdésre. Kérem Elnök Urat, hogy ismételje meg a kérdését 
Gönczi Csillának. 
 
Árva Péter: Akkor röviden összefoglalva az eddigi gondolatokat, kicsit furcsálljuk, hogy a Soroksári útnak egy rövid 
szakaszát javasoljuk átnevezni. Ez így lehetséges-e egyáltalán? Volt-e már valamilyen hasonlóra példa? Csóválja 
a fejét, hogy nem volt még ilyen. A másik kérdés, hogy nem lehetne-e egy olyan konstruktív javaslattal válaszolni, 
hogy esetleg a Kvassay Jenő útnak a Soroksári úton túli szakaszát levágni, mert ilyen formában nem változik a 
közterületeknek a neve, és nem alakul ki az a „hülye” helyzet, hogy Soroksári út, nem Soroksári út és megint 
Soroksári út, illetve esetleg a hátsó szerviz utat, aminek jelenleg nincs neve, azt átnevezni erre. Ez volt a kérdés, 
hogy erről mit gondol a Hivatal? 
 
Gönczi Csilla: Arra én sem láttam még soha példát, hogy egy meglévő közterület több néven szerepeljen. Az, 
hogy a Soroksári út több helyrajzi számból áll össze, sajnos egy dolog. Itt lehetne egyesíteni helyrajzi számokat, 
és egy helyrajzi szám alatt az egész Soroksári utat kialakítani. Pont ezen a területen kb. három sáv jön befelé a 
Boráros tér felé, tehát ennek a résznek külön nevet adni, nem hiszem, hogy értelme lenne. A másik pedig az, hogy 
a Kvassay Jenő úthoz vezető terület, ami szintén közút, el lehetne nevezni, semmi akadálya nem lenne, hogyha ki 



9 

 

lenne szabályozva az az út, de nincs kiszabályozva. Ez egy több hektáros terület egyben. Ott van a Soroksári út 
felől az a bizonyos lámpabolt, ami magántulajdonban van, és évekkel ezelőtt a Főváros szerette volna kisajátítani, 
valahogy nem sikeredett a dolog. Itt még tulajdonközösségben is van a Főváros a lámpabolt tulajdonosával. Még 
az lenne egy megoldás, hogyha itt a Kvassay Jenő útnak, vagyis ennek a résznek a kiszabályozása megtörténne, 
és el lehetne nevezni. Az, hogy a külön helyrajzi számú Soroksári út, ami darabokban van így helyrajzi szám szerint, 
más néven fusson? Hát, ez érdekes lenne. Van-e más kérdés? 
 
Gyurákovics Andrea: Ez a problémánk nekünk is. Tehát van egy Soroksári utunk, ami azért elég régóta Soroksári 
út, és ezt most megbontani nem biztos, hogy egy szerencsés dolog. Úgy tűnik, hogy egyre kevésbé szerencsés 
dolog. Arról nem beszélve, hogyha ezt, ahogy Aljegyző Úr mondja, hogy ezt a Főpolgármester Úrék már 
körbejárták, most már félve mondom, de a mellékletek között ezzel kapcsolatosan nem találtam anyagot, de most 
már lehet, hogy semmilyen anyag nincs, hogy legalább mi lenne a támpontja a kerületünknek. Ők mi alapján 
gondolták ezt? Így azért elég érdekes. Arról nem beszélve, hogyha az indoklás szerint a Budapest Parkban, sajnos 
nagyon fiatalon elhunyt énekesnőről van szó, akkor lehet, hogy a különféle helyrajzi számok kiszabályozások, 
tulajdoni közösségek és mindenek ellenére, lehet, hogy a Budapest Parkon lenne érdemesebb ezen a 
megemlékezésen elgondolkozni vagy valamilyen emléket állítani neki. Lehet, hogy a mi dolgunk is egyszerűbb 
lenne. Így ebben a formájában mi, úgy, hogy a Soroksári utat megbontva legyen itt egy park vagy valamilyen 
sétány, vagy nem tudom, mi lenne a pontos megnevezése, azt mi így nem tudjuk támogatni. 
 
Takács Máriusz: Egy picit most meginogtam, mert most itt helyrajzi számokról beszélgettünk, és arról, hogy ezen 
a helyrajzi számon magának az útnak több helyrajzi száma is van, ha jól értem. Tehát igazából úgy értem, hogy a 
Soroksári út folytonossága ott nem szűnne meg, csak valahogy létrejönne mellette még egy utca vagy utcanév. Ez 
nem volt az előterjesztésben. Konkrét kérdésem, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy azon a szakaszon megszűnik 
mind a két oldalon a Soroksári út, mint megnevezés, vagy mint út, és ez az utca lép-e akkor a helyébe?  
 
Reiner Roland: Erről annyit tudok elmondani, hogy amik felmerültek opcióként, hogy még mit lehetne átnevezni itt 
a környéken, valóban az az alapvető probléma, hogy egyrészt gyakorlatilag a teljes Budapest Park területe, 
beleértve a Kvassay Jenő utat, és valóban egészen a lámpabolt följebb parkoló részig, az egy nagy helyrajzi 
számon lévő nem közterület. Ott igazából nem lehet mit elnevezni. A mellette lévő sáv pedig a MÁV tulajdonában 
lévő közterület, akik nem reagáltak a Fővárosnak a megkeresésére. Így lett egy ilyen öszvér megoldás, hogyha 
már úgy adódott, hogy itt a Soroksári útnak ez a szakaszán valóban nehezen megindokolható módon van egy ilyen 
külön helyrajzi szám, mely igazából csak a Főváros tulajdonában lévő területet érinti, amin a Budapest Park is van, 
tehát csak ennek az egynek változna meg a neve, és ezáltal a címe. Tehát már a túloldalt sem érintené. Igen, 
létezik ilyen egyébként. Lehetséges. Szokatlan, unortodox, de lehetséges. 
 
Mezey István: Ha igaz, amit Aljegyző úr mond, hogy ezen sokat gondolkodott a Főpolgármester Úr, akkor ijesztő 
szerintem. Ennyit nem is gondolkodtak összesen rajta, mint most ez a Bizottság gondolkodott, mert ha igen, akkor 
felmerültek volna azok a kételyek és kérdések, amik most itt elhangzottak. Leginkább a napirendről való levételt 
javasolnám. Nem az énekesnő iránti tiszteletlenségből, de szerintem ez így az egész méltatlan, főleg azért, mert 
egy igazi, tehetséges énekesnőről van szó. Szerintem méltatlan őt ilyen helyzetbe hozni, hogy egy ilyen közterület 
elnevezésbe próbáljuk beleszuszakolni. 
 
Árva Péter: Köszönöm a hozzászólásokat. Igen, nehéz helyzetben vagyunk, mert ezt a telket elnevezni így 
valakiről szerintem is méltatlan. Szerintem itt a helyes megoldás az, hogy legalább azt megtenni, hogy ezt a ferdén 
bekanyarodó vágányt, aminek még egy ilyen bódé is van a sarkában, és azzal van kiszabályozva, azt legalább 
telekrendezni, és utána, ha csak ezt a telek előtti részt kérnénk, tudnám támogatni. Jelenleg ezt így le fogom 
tartózkodni. Bocsánat, a napirendről történő levétel ügyrendi javaslat volt? Igen, jó döntést nem tudunk hozni, 
ebben teljesen egyetértek Mezey Istvánnal. Igen, ügyrendi javaslat, mindenképpen fogunk róla szavazni, csak még 
gondolkodom azon, hogy támogatom-e, mert azt gondolom, hogyha ezt a telekszabályozást elindítjuk, akkor tud 
ez egy támogatható dolog lenni, de ez nem része a mostani előterjesztésnek. Alpolgármester Úr arról tájékoztat, 
hogy ezt mi nem tudjuk elindítani, mert nem mi vagyunk a tulajdonosok, a Főváros tudja elindítani. Ebben a 
helyzetben hajlok Mezey István javaslatára. 
 
Takács Máriusz: A vitába behoznám a legutóbbi ilyen ügyünket, ami az Imre utcáról szólt. Abból a szempontból 
az nagyon hasonló volt ehhez, hogy valakinek szerettünk volna emléket állítani olyan módon, hogy egy olyan 
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intézményhez tesszük az ő nevét, ahol a kettő gyakran említődik együtt, mint az adott intézménynek a címe. Ezzel 
tartva fenn a személynek azt az emlékét, hogy akárhányszor valaki odamegy, vagy beüti a Google-be, hogy oda 
szeretne menni, kiírja címként ennek az embernek a nevét. Az Imre utcával kapcsolatban komoly ellenérvek voltak, 
hogy az egy nagyon régi elnevezésű utca, az egy fontos itteni helytörténeti dolog volt. Igazából azt hiszem, hogy 
védett. Ez ott egy nagyon fontos érv volt. Ebben az esetben a Soroksári útnál ez nem áll fenn, bár az is nagyon 
régi, szép és fontos utcanevünk, de ez tart nagyon sokáig, ez nem vész el attól, hogyha egy pici szakaszát 
átnevezzük. Értem, hogy ez most egy nagyon fura gyakorlat és még nem volt ilyen. A gyakorlatban csupán annyit 
eredményezne, hogy a Budapest Parknak megváltozik a címe. Egyébként a kutya nem fogja észrevenni, hogy itt 
bármi történt volna, kikerül egy utcatábla. Furcsa lesz nekünk a térképen egy picit, de egyébként azt gondolom, 
hogy ez egy támogatható dolog. Tényleg fura, de ha azt vesszük, hogy szeretnénk valakiről megemlékezni, nem 
30-50 év után elnevezni valakiről, mert valószínűleg nyilván egy kortárs énekesnek a neve, emléke, lehet, hogy 
addigra eltűnik. Azt gondolom, hogy ez támogatható. 
 
Árva Péter: Alapvetően mindenkivel egyetértek, veled is, csak tényleg azt gondolom, hogy a munkát el kellene 
végezni, és a szabályozási feladatot el kellene előtte látni. Volt egy ügyrendi javaslat, kérem, szavazzunk az 
ügyrendi javaslatról, hogy javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy vegyük le a napirendről. Aljegyző Urat 
kérdezem, hogy ügyrendi javaslatnál kell-e ügyrendi gombot nyomni előtte, mert szerintem nem. Úgy értelmezem 
az ügymenetünket, hogy nem kell, ez egyértelmű volt így. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: A mondat tartalma szerint kell elbírálni a hozzászólást, és bármilyen gombot nyomott meg 
az érintett tag, nem probléma azt hiszem, ha ügyrendinek tekinti az ügyrendit a Bizottság. 
 
Árva Péter: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk erről az ügyrendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 199/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 301/2022. sz. – 
„Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére” című – előterjesztést vegye le a napirendjéről. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Árva Péter elnök 

      (5 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
9./ „Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” pályázat elbírálása 

Sz-430/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 
Árva Péter: Szép, vastag anyag. Hibáztunk egyet, megint nem vettük bele a lakószövetkezeteket, de elég sok 
kiírás után remélem, hogy meg fogjuk tanulni, és kérem, hogy senki ne vessen ránk köveket emiatt. Az 
előterjesztésben ezt orvosoltuk. Kérdés, észrevétel nincs. Azt gondolom, hogy az igényelt támogatást mindenkinek 
meg tudjuk adni, ami az előterjesztés határozati javaslatában szerepel. A határozati javaslatba a kipontozott részre 
azt kell beírnunk, hogy 2.842.778,- Ft-tal támogatja, és a határozati javaslatba is a kért támogatási összeg kerül 
beírásra. Kérem, szavazzunk az Sz-430/2022. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 200/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2022 – 
Maradványfelhasználás” című pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére 2.842.778,- Ft-tal 
támogatja. 
Határidő: 2022. december 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2022 – 
Maradványfelhasználás” című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi 
társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, 
hogy az összegek felhasználási határideje: 2023. április 21., az elszámolás határideje: 2023. május 2.:  

 
Társasház címe 

Tervezett 
költség 

(Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 
(Ft)  Pályázati cél 

1. 

Bokréta u. 25. 580.490 290.245 

 
 
 

290.245 
 

meglévő cserjék, fák metszése, 
1 db fa kivágása, avar, levelek 
növényi részek összegyűjtése, 
gyomnövények eltávolítása, 
tereprendezés, zöld hulladék 
elszállítása, ültetőközeg 
beszerzése, új növények 
telepítése  

2. 

Tinódi u. 13. 151.400 75.700 

 
 
 

75.700  

meglévő cserjék, fák metszése, 
avar, levelek, növényi részek 
összegyűjtése, gyomnövények 
eltávolítása, tereprendezés, 
zöld hulladék elszállítása, 
ültetőközeg beszerzése, új 
növények telepítése  

3. 

Vágóhíd u. 23-29. 701.680 351.680 

 
 
 
 
 

350.000  

Különböző tematikájú 
kertrészek tovább fejlesztése – 
méhlegelő, bokros rész, virágos 
kertek további növényekkel való 
beültetése (virágföld, 4 
egynyári, évelő, hagymás 
növények, cs5.erjék és az 
ápolásukhoz szükséges 
eszközök beszerzése) 
 
 

4. 

Gát u. 7. 350.000 175.000 

 
 

175.000  

Magaságyás kialakítása (talaj 
előkészítés megközelítőleg 60 
m2 –es területen, magaságyás 
elkészítése és beültetése 
növényekkel) 

5. 

Liliom u. 34-36. 999.757 499.879 

 
 
 

499.878  

időzítővel ellátott csepegtetős 
öntözőrendszer telepítése és a 
meglévő zöldfelület fejlesztése 
(talajtakaró babér, 
árnyékliliomok, hortenziák és 
egyéb árnyéktűrő növények 
beszerzése) 

6. 
Berzenczey u. 4-6. 974.611 487.306 

 
487.305  

automata öntözőrendszer 
telepítése a kb. 578 m2 füves 
területen 

7. 

Ferenc krt. 27. 200.000 100.000 

 
 

100.000  

A társasház udvarában található 
növénykazetták és beton 
virágtartók beültetése, a 
hiányzó növények pótlása 
(termőföld, növények) 

8. 
Zsil u. 7. 749.300 374.650 

 
 

 
kert felújítási munkálatok 
(borostyán felszedése, tuják 
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374.650 

kiszedése, bokrok ifjító 
metszése, zöldhulladék 
elszállítása, talaj előkészítése, 
árnyéktűrő és egynyári 
növények telepítése, a zöld 
felületre vezető járólap 
lerakása), kerékpártároló 
kialakítása 

Határidő: 2022. december 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. környezetvédelem 
költségvetési sor terhére az alábbi lakásszövetkezet részére az alábbi táblázatban meghatározott összeget 
biztosítja azzal, hogy az összeg felhasználási határideje: 2023. április 21., az elszámolás határideje: 2023. május 
2.: 

 Lakásszövetkezet 
címe 

Tervezett 
költség (Ft) 

Önrész (Ft) 
Támogatás 

(Ft) 
Támogatás célja 

9. Mester u. 71-79. 
980.000 490.000 490.000 esővíz gyűjtőrendszer kialakítása  

Határidő: 2022. december 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
4.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton 
nyertes társasházakkal és a 3.) pont szerinti lakásszövetkezettel kösse meg a támogatási szerződést. 
Határidő: 2022. december 19. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
10./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények 
részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-434/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter elnök 

 
Árva Péter: Arról kell tájékoztatni a Bizottságot, hogy nagyon nehéz a KLIK-től ezt az elszámolást megszereznünk. 
 
Romhányi Ildikó: Az biztos, hogy nagyon nehéz elmondani az elszámolás, és Barna Renáta kolléganő, illetve a 
Pénzügyi Irodán Laborcz Ágnes kolleganő nagyon sokat szenved a tankerületi elszámolással. Most sikerült 
beszereznünk tőlük az elszámolási anyagot, szakmailag elfogadta a kolléganő, illetve pénzügyileg mi átnéztük. 
Pénteken sikerült megoldani nagyon gyorsan a feladatot, hogy a Bizottság tudja ma tárgyalni. Kiszámoltuk a 
visszafizetési kötelezettséget, azóta megy egy folyamatos e-mailes egyeztetés a tankerület pályázat elszámoló 
kolléganőjével. Tegnap délutánig még nem akarták elfogadni a visszafizetendő összeget. Miután kiírtuk, hogy 
szerződés szerinti teljesítésük nem sikerült, nincs vita azon, hogy elfogadjuk vagy sem. Most úgy tűnik, hogy már 
továbbadta a vezetőjének. Egyelőre még egy nagyon picit lehet, hogy még problémás lesz az elszámolás. A holnapi 
napon mindenképpen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szerződést a határozat szerint akkor lehet aláírni, ha a 
visszafizetés megtörtént, és a szerződés aláírásának az idei évben mindenképpen meg kell történnie. De jelenleg 
a pénzt még nem utalta vissza a tankerület. 
 
Árva Péter: Ezek szerint ezt így nem tudjuk elfogadni?  
 
Romhányi Ildikó: De, az előterjesztés teljesen jó, a határozati javaslat teljesen jó, hiszen a határozati javaslatot 
úgy írta a kolléganő, egyeztetve velünk, hogy akkor lehet megkötni a szerződést, amennyiben ez a visszafizetés 
befolyik az Önkormányzat számlájára. Tehát erről tudnak Önök dönteni minden további nélkül, csak jeleztem, hogy 
még nem történt meg a befizetés. 
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Árva Péter: Nagyon szépen köszönöm a pontosítást. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 
Sz-434/2022. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VIK 201/2022. (XII.6.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázat 
keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

ISKOLÁK (Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG (Ft) 

Dió Általános Iskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és 
Kollégium 
Friss u. 2. 

Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető 
magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, 
takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap 
beszerzése vertikális zöldfelületek kialakításához, fedett 
kerékpártároló kialakítása, természet- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos programok, vetélkedők és kiállítások megtartása, 
szakkönyvek beszerzése, kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba 
(buszbérlés, belépők megvásárlása)  

827.189 

Weöres Sándor Ált. 
Isk. és Gimnázium 
Lobogó u.1. 

Zöldfelületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, termőföld, 
tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók beszerzése) 
zöldsarok kialakítása az épületen belül beltéri növényekkel, kerti 
szerszámok beszerzése, az udvar füvesítése, természetvédelmi és 
tájvédelmi területek meglátogatása (útiköltség, belépők, szakvezetés 
díja), békamentő program meglátogatása (utazási költség), a Csepeli 
szennyvíztisztítómű megtekintése a felsőbb évesekkel (buszbérlés), a 
Természettudományi Múzeum Búvár termének és a Fűvészkert 
meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése 
(Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad 
vásárlása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti 
belépőjegyek vásárlása alsó és felső tagozatos tanulóknak 

925.000 

Kőrösi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű 
Ált. Isk.  
Ifjúmunkás. u. 13. 

Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott 
gyepfelület fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) 
Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése  

800.000 

József Attila Ált. 
Iskola Alapfokú 
Művészeti Isk. 
Mester u. 67. 

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat 
a klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül 
az intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, 
mely kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás 
állatokra és növényekre gyakorolt hatásainak megismerését adja a 
diákoknak. Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén 
erdővel és a lombkorona sétánnyal) 

399.999 

Bakáts Téri Ének-
zenei Ált. Isk. 
Bakáts tér 12. 

Kirándulások szervezése: Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi 
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a 
Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetet túra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdei iskola Eger-
Felsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek fejlesztése 
(lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok beszerzése) 

294.000 

Ferencvárosi Sport 
Ált. Isk. és Gim. 

Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, 
vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) 

841.410 
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Telepy u. 17. környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő 
projektnap” megszervezése (anyagköltség, jutalmak díja) 
jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot gyűjtő diákoknak 
(útiköltség, szállásdíj, tábori programok költségei)  

Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 
Ifjúmunkás u. 1. 

Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, 
csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, 
zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, 
virágföld, trágya, beszerzése), természet- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos versenyek, vetélkedők szervezése (anyagköltség, 
jutalmak) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
folyóiratok, szakkönyvek, eszközök beszerzése, kupakgyűjtő 
beszerzése, tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációs 
tevékenységek lebonyolítása (anyagköltség), kerékpár- és 
rollertárolók felújítása (rozsdátalanítás, festés, biztonságossá tétel), 
madáretetők és itatók beszerzése 

409.992 

Szent-Györgyi Albert 
Ált. Isk. és Gim. 
Lónyay u. 4-8. 

Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 
terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és 
múzeumi foglalkozások tartása 
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk 
támogatása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
versenyek, vetélkedők és kiállítások szervezése (anyagköltség, 
jutalmak) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, eszközök vásárlása, tantermi 
szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 
 
 

843.035 

Leövey Klára 
Gimnázium 
Vendel u. 1. 

„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése 
(anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny 
szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, 
Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert, Természettudományi 
Múzeum (útiköltség, belépődíjak) zöldfelületek bővítése (növények, 
virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív 
hulladékgyűjtők beszerzése 

651.121 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Ált. 
Isk.és EGYMI 
Gát u. 6. 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése és gondozása (szegélynyíró 
fűkasza, lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és 
lágyszárú növények beszerzése) padok és lugas kialakítása, 
komposztáló és méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése 
(anyagköltség, jutalmazás) 

590.000 

Határidő: 2022. december 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
 
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Belső Pesti Tankerületi 
Központnak az egyes intézmények támogatott programjai révén (a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 
EGYMI és Kollégium 2697,- Ft, Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 156.000,- Ft, a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és Gimnáziumnak 171.715,- Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez kapcsolódóan 
a fizetési felszólítás 2022. december 1. napján kiküldésre került a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére. 
Határidő: 2022. december 6. 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
 
3. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a visszafizetést 
követően, az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2022”, pályázaton eredményesen részt vevő iskolák támogatásáról kösse meg 
a szerződést a Belső Pesti Tankerületi Központtal. 
Határidő: 2022. december 19. 
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Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
      (8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Árva Péter: Nagyon szépen köszönöm a munkát, az ülést 16.04 órakor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

Árva Péter 
elnök  

dr. Mátyás Ferenc 
    bizottsági tag 

 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 

 


