
Köztisztaság

Gondoskodó

Kultúra

Környezetvédelem

József Attila- 
lakótelep

Interjú
a polgármesterrel

2–3. Közbiztonság

4–7.

2010. október – 2014. szeptember

8–9.

18–19.

20–21.

22–23.

12–17.

Városrehabilitáció

10–11.



· A 2009-es időközi és a 2010-es általános 
országgyűlési választás során is egyéni 
mandátumot nyert Belső- és Középső-Fe-
rencvárosban, majd 2010 őszén polgár-
mesterré választották. Azonban a parla-
ment létszámának csökkentése, valamint 
az új választási törvényben meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályok okán vá-
lasztania kellett: országgyűlési képvise-
lőként vagy polgármesterként folytatná. 
Sokáig hezitált? 
Nem volt kérdés, hogy Ferencvárost vá-
lasztom, hiszen gyermekkoromtól ideköt 
minden. Rendkívül megtisztelő volt persze, 
hogy öt éven keresztül a világ legszebb 
munkahelyén dolgozhattam törvényalkotó-
ként. Mégis a kerületért, az itt élőkért vég-
zett feladat az, ami igazán közel áll hozzám. 
A polgármesterségben számomra talán az a 
legkedvesebb, hogy megvan a lehetőség a 
napi jó cselekedetek végrehajtására. Mivel 
polgármesterképző nincs, új emberként 
vágtam bele a feladatba, még akkor is, ha 
előtte tizenkét évig képviselőként szemlél-
hettem, melyek egy polgármester feladatai 
és lehetőségei. Ez a négy év elegendő volt 
arra, hogy a szükséges szakmai, vezetési 
és politikai tapasztalat megszerzésén túl 

immár a gyakorlatba átültetve is átlássam 
a városvezetéssel kapcsolatos feladatot. A 
megkezdett munka elvégzéséhez azonban 
több időre van szükség. 
· Miként jellemezné azt a munkát, amely 
folytatásához október 12-én a választó-
polgárok felhatalmazását kéri?
2010 után a ferencvárosi várospolitikában 
nem egyszerűen kurzusváltás, hanem egy 
szemléletváltás ment végbe. Szakítottunk 
azzal a gyakorlattal, hogy mi, politikusok 
mondjuk meg, mi kell az embereknek. In-
kább az ő ötleteik, javaslataik közül pró-
bálunk meg minél többet megvalósítani. 
Rendőrőrsre volt szükség legnagyobb la-
kótelepünkön? Megcsináltuk. Termelői 
piacra, bolhapiacra volt igény? Létrehoz-
tuk. Térfigyelő kamerákkal nagyobb biz-
tonságban érzik magukat a polgárok? Te-
lepítettünk 43 új eszközt. Alacsonypadlós 
járműveket szerettek volna a Ferenc-busz 
meghosszabbított vonalán? Ma már csak 
ilyenek üzemelnek a Lakótelepi Termelői 
Piacig közlekedő járaton.
· Milyen a munkakapcsolata Ferencváros 
két parlamenti képviselőjével, Rogán An-
tallal és Vas Imrével?

Nagyon fontos a kerület szempontjából, 
hogy tavasszal Ferencváros mindkét or-
szággyűlési körzetében kormánypárti kép-
viselőt választottak az emberek, hiszen így 
a városrészért végzett munka is jóval gör-
dülékenyebb lehet. Gondolok itt a József 
Attila Terv I. ütemére elnyert közel há-
rommilliárdos támogatásra, vagy a MÁV-
Aszódi telepiek vízdíjának csökkentésére, 
amiért most küzdünk Vas Imrével. Az ott 
élők jelenleg – mivel nem közvetlenül a 
vízművektől, hanem a vasúttársaságtól 
kapják a vizet – a normáltarifa 170 szá-
zalékát fizetik, és még a kormány által el-
rendelt rezsicsökkentésből is kimaradtak. 
Ez ellentmond az alapvető igazságosság 
elvének, ezért a körzet parlamenti képvi-
selőjével közösen azon dolgozunk, hogy 
változtassunk ezen. Úgy tűnik, az év vé-
géig rendeződhet a helyzet, én azonban azt 
is szeretném elérni, hogy visszamenőlege-
sen is kompenzálják az ott lakókat. Szintén 
Vas Imrével közösen teszünk azért, hogy 
az egykori Budapesti Vegyiműveknél kor-
mányzati támogatással megtörténjen a te-
rület teljes megtisztítása és kármentesítése. 
Az ügyben előrehaladott tárgyalások foly-
nak az államtitkársággal, és már készül a 

Egy hely a világban,  
ahol otthon lehetünk
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Bácskai jános szerint 
2010-ben nem egyszerűen 
politikai kurzusváltás, hanem 
szemléletváltás történt a iX. 
kerületben, azaz ma már nem a 
politikusok akarják megmondani 
az embereknek, hogy mi a 
jó nekik. többek közt erről, 
szociális városrehabilitációról, 
gondoskodó önkormányzatról, 
valamint az el nem osztogatott 
847 millióról beszélgettünk 
Ferencváros polgármesterével.



kormány-előterjesztés ezzel kapcsolatban. 
A kormány és a helyhatóságok együtt-
működésének mégis a legszemléletesebb 
példája az önkormányzati adósságátválla-
lás. Ennek, valamint a kiegyensúlyozott, 
felelős gazdálkodásunknak köszönhető, 
hogy a 2010-ben megörökölt 4,5 milliárd, 
azaz 4500 milliós hiánytól 2013-ra sikerült 
megszabadulnunk, sőt, a tavalyi esztendőt 
847 millió forintos pozitív egyenleggel 
zártuk. 
· Mégsem kezdtek osztogatásba. Miért?
Itt köszön vissza a felelős gazdálkodás 
szemlélete, amelyen nincs okunk és hajlan-
dóságunk sem változtatni. Bár választási 
év van, meggyőződésem, hogy értelmetlen 
lett volna ezt az összeget átgondolatlanul, 
kampánycélúan elkölteni. Nem hiszek 
semmiféle „szavazatvásárlásban”, mi több, 
elutasítom azt. Biztos vagyok benne, hogy 
a választók döntő többsége is egyetért az-
zal, hogy a maradványösszeget az önkor-
mányzat hosszú távú stratégiai céljainak 
elérése és a lakók életkörülményeinek to-
vábbi javítása érdekében célzottan hasz-
nálja majd fel a jövő évi költségvetésbe 
építve.  
· A Fradi mellett a kerület másik „neveze-
tessége” az 1980-as évek végén megkez-
dett, azóta több hazai és nemzetközi díjjal 
is kitüntetett városrehabilitáció. Mosta-
nában hallani olyan véleményeket, hogy 
a folyamat lelassult, sőt, le is állt. Egyetért 
ezzel?
Aki ezt állítja, egyszerűen nem mond 
igazat. Tessék megnézni a toronydarukat 
Középső-Ferencváros felett. Jelen pilla-
natban tíz önkormányzati tulajdonú ház 
felújítása zajlik. A kritikusok talán azt 
irigylik, hogy mi nemcsak megtanultuk, 
de tovább is fejlesztettük a mintát. Elődöm 
városrehabilitációs felfogásával szem-
ben nekem nem csupán az épület maga, 
de a benne élő ember is fontos. Az eddi-
gi tömbrehabilitációval szemben mi az 
úgynevezett szociális városrehabilitációt 
kívánjuk meghonosítani, amely attól más, 
hogy foglalkozunk a visszaköltözőkkel is. 
Ez egy új elem, egy új minőségi tartalom 
is, amivel bővült a folyamat, gazdagodott a 
rehabilitáció. Különös, hogy az önmagát li-
berálisként és szocialistaként meghatározó 
korábbi városvezetés mennyire nem tartot-
ta fontosnak a romák társadalmi integráci-
óját. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy 
igenis meg kell adnunk az esélyt azoknak 
az embereknek, azoknak a családoknak, 
akik továbbra is Ferencvárosban szeretné-
nek élni. Természetesen csak azoknak, akik 
vállalják a nagyobb és komfortosabb lakás 

megemelkedő lakbér- és közüzemi költsé-
geinek megfizetését miközben a társadalom 
hasznos tagjai maradnak, és nem keserítik 
meg a környezetükben élők mindennap-
jait. Ehhez minden segítséget megadunk, 
hiszen a szociális városrehabilitáció során 
munkaerő-piaci szolgáltató irodát, illetve 
szociális és közösségi központot nyitunk, 
valamint drogprevenciós és családmento-
ri szolgáltatásokat vezetünk be. A projekt 
fő célja az építészeti értékek megőrzésén, 
az élhető városi környezet kialakításán és 
a családok egészséges otthonának megte-
remtésén túl a társadalmi szegregáció meg-
szüntetése és az esélyegyenlőség feltétele-
inek javítása, kiemelten a gyermekeknél. 
Ezáltal a rehabilitációban is megjelenik a 
gondoskodás, ami felér egy koncepcióvál-
tással.
· A rehabilitáción 
túl mely területeken 
jelenik még meg a 
gondoskodó önkor-
mányzat filozófiája?
Ha valaki meghallja 
a gondoskodó és az 
önkormányzat szó-
összetételt, valószí-
nűleg a segélyezési 
rendszer kiterjesz-
tésére asszociál. Pedig Ferencvárosban a 
gondoskodás számos további területen is 
megjelenik. Amellett, hogy valamennyi 
korábban is létező segélyt és támogatást 
megtartottunk, sőt, ezek körét ki is ter-
jesztettük, a valóban rászorulók számára 
az egyszeri segélyezés helyett bevezettünk 
egy komplex támogatási rendszert. De a 
gondoskodás tetten érhető már egy gyer-
mek születésekor is a bevezetett életkez-
dési támogatásban, a bővülő bölcsődei és 
óvodai férőhelyek számában, a kerületi di-
ákok kedvezményeinek kiszélesítésében, a 
távhő- és gázár-kompenzációban, az előző 
vezetés által privatizálni kívánt egészség-
ügyi rendszerünk megmentésében és fej-
lesztésében, a sport – kiemelten a tömeg-, 
a diáksport és az utánpótlás-nevelés – tá-
mogatási rendszerének kidolgozásában, a 
nyugdíjasklubok nyitásában és még hosz-
szan sorolhatnám. Gondoskodtunk továb-
bá a kerületiek biztonságérzetének foko-
zásáról is, hiszen a Belügyminisztérium 
(BM) támogatásával két és félszeresére 
emeltük a térfigyelő kamerák számát, és 
szintén a BM segítségével kiterjesztettük 
a közmunkaprogramot. Megjelenik a gon-
doskodás a 60 év feletti polgáraink szá-
mára megalkotott „A teljesség felé” című 
programunkban is, amelyet az Emberi Erő-
források Minisztériuma Idősbarát Önkor-

mányzat Díjjal ismert el. Összefoglalva: az 
1990–2010 közti időszak „minden pénzt a 
rehabilitációra” felfogásával szemben mi 
azt mondjuk, hogy minél több pénzt a re-
habilitációra, de emellett fordítsunk sokkal 
nagyobb figyelmet számos más területre is.
· Idén augusztusban megnyitotta kapuit 
az FTC új stadionja. Mit jelent ez a kerü-
let számára?
A 115 éves klub egy világszínvonalú labda-
rúgó-stadionnal, a 222 éves kerület viszont 
egy új (Fradi) városrésszel gazdagodott. 
Sportfunkcióján túl a Groupama Aréna a 
sas-szoborral és múzeumával, a Budapest 
Music Center és a Bálna mellett – amelyek 
szintén ebben a ciklusban kezdték meg 
működésüket – új kulturális központként, 

közösségi térként, talál-
kozási pontként sorako-
zott fel. Hiszek benne, 
hogy az új létesítmény 
nemcsak a jelen játékosa-
it motiválja jobb játékra, 
de egyre több gyermeket 
sarkall majd arra, hogy 
a csellengés, a tévézés 
vagy a számítógépek 
virtuális izgalmai helyett 
focizni kezdjen. Abban is 
biztos vagyok, hogy a je-

lenleg Európa legmodernebb futballaréná-
jában bevezetett biztonsági szabályoknak 
köszönhetően hétről hétre több – főként fe-
rencvárosi – család látogat majd ki az Üllői 
útra, és a meccsre járás ismét egy kellemes 
és biztonságos szórakozási formává válik.
· Polgármestersége kezdete után a kerület 
címere kiegészült az Otthon, város Fe-
rencváros szlogennel. Mit üzen önnek ez 
a három szó?
Ferencváros címerét korábban is sokan 
megcsodálták, de annak egyértelmű be-
azonosításához hiányzott egy jelmondat. 
Ennek felismerése, illetve az a meggyő-
ződésem, hogy egy város vagy egy kerület 
szlogenje meghatározza az adott település 
jelenét és jövőjét is, késztetett minket arra, 
hogy megalkossuk Ferencváros identitás-
képző jelmondatát. Számomra e három szó 
azt üzeni, hogy Ferencváros otthonunk a 
városban: az itt élőknek otthona, az idelá-
togatóknak pedig egy szerethető városrész. 
Ha nagyon leegyszerűsítem, ez akár város-
vezetői célom is lehet: egy olyan kerületet 
teremteni, amelyben jó lakni, jó tanulni 
és dolgozni, de kellemesen múlatható a 
szabadidő is. Ferencváros egy olyan hely 
legyen a világban, amelyben otthon lehe-
tünk, ahol otthonra lelhetünk.

jelen pilla-
natban tíz 
önkormány-
zati tulajdonú 
ház felújítása 
zajlik. 
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Talán a legfontosabb intézkedés, hogy négy 
év alatt, több ütemben két és félszeresére 
növelték a térfigyelő kamerák számát, az 
üzembe helyezett 70 darab eszköz a kerü-
let lakott területeinek 70 százalékát lefedi. 
Ferencváros azon részein, ahol valamilyen 
okból (pl. a fák lombkoronájának takarása 
miatt) nincs értelme közterületi kamerákat 
kihelyezni, lépcsőházi megfigyelőrendszer 
telepítésére írtak ki pályázatot. Első kör-
ben a József Attila-lakótelepen hirdették 
meg a lehetőséget, majd kiterjesztették azt 
a MÁV-Aszódi telep többlakásos társashá-
zaira, de 2014. augusztus óta az Üllői út–
Könyves Kálmán körút–Soroksári út–Hal-
ler utca–Telepy utca által határolt terület 
panelházai is pályázhatnak.

A térfelügyeleti rendszer fejlesztésével 
párhuzamosan megtöbbszörözték a köz-
terület-felügyelők számát, új, lakossági 
bejelentések fogadására is alkalmas rend-
őrőrsöt létesítettek a József Attila-lakóte-
lepen a Börzsöny utcában, körzeti meg-

bízotti irodákat nyitottak kerületszerte, és 
új együttműködési formákat alakítottak ki 
a IX. kerületi rendőrkapitánysággal. Több 
alkalommal is tartottak például fórumokat 
a polgármester, a választott önkormányzati 
képviselők, a kerületben működő intézmé-
nyek, a rendőrség, a közterület-felügyelet, 
a katasztrófavédelem és a polgárőrség ve-
zetőinek részvételével. Témájuk a város-
rész közbiztonsági helyzetének áttekintése, 
a javaslatok, észrevételek megtárgyalása, 
illetve az intézkedések végrehajtásának ki-
dolgozása volt. 

2012-ben a körzeti megbízotti rendszer 
átalakítása is megtörtént: az egyenruhások 
működési területét az egyéni önkormány-
zati képviselők területéhez igazította a 
rendőrség. Így minden képviselőnek köz-
vetlen és személyes kapcsolatot sikerült 
kialakítania körzetének rendőrével, aki be-
hatóan ismeri a problémákat, igény szerint 
megjelenik lakossági fórumokon és kép-
viselői fogadóórákon, esetenként ő maga 

is tart fogadóórát. A körzeti megbízottak 
számára az önkormányzat támogatásával 
irodákat alakítottak ki az Aszódi úton, a 
Gát és a Lónyay utcában. Ezekben a kívül-
belül felújított helyiségekben fogadhatják 
a lakosságot, és szolgálatuk teljes idejét a 
működési területükön tölthetik. 

Szintén a rendőrség és az önkormányzat 
új típusú együttműködésének eredménye 
a közös területbejárások rendszerének ki-
dolgozása. A körzeti megbízott az illetékes 
önkormányzati képviselővel közösen, havi 
egy-két alkalommal bejárja a területét, át-
tekinti a közrend helyzetét, elbeszélget a 
környék lakóival és üzlettulajdonosaival, 
rögzíti a felmerült problémákat, azok-
ra megoldásokat keres, esetleg intézke-
déseket hajt végre. A közös bejárások a 
közterület-felügyelet és a polgárőrség 
munkatársainak bevonásával történnek, 
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Közbiztonsági 
intézkedések

négy évvel ezelőtt 
egy, a ferencvárosi 
lakosság körében végzett 
kutatásból kiderült,  
hogy az itt élők 
leginkább a közbiztonság 
állapotával elégedetlenek. 
Az önkormányzat 
új vezetése ezért 
kiemelten foglalkozik 
a kerület közrendjének 
megerősítésével, a cél 
elérése érdekében több új 
eszközt is bevezetett. 



Polgárőrség
Ferencváros közrendjének, közbiztonságának fenntartásában 
fontos szerepet játszik a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület is. 
A jelenleg 28 tagot számláló önkéntes szervezet – amely csak 
a 2013-as évben hét gépkocsifeltörőt, öt besurranó tolvajt és 
három nyakláncletépőt ért tetten – szoros együttműködésben 

dolgozik a társszervekkel. Segítségükkel kábeltolvajok is rend-
őrkézre kerültek már. Ferencváros Önkormányzata nagyra érté-
keli a bűnüldözést fizetés nélkül, szabadidejük rovására végző 
polgárőrök munkáját, és 2012 óta megemelt összeggel, évi 1,3 
millió forinttal támogatja feladatellátásukat.
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hogy hatékonyan tudjanak fellépni min-
den egyes jogsértéssel szemben, legyen az 
bűncselekmény vagy szabálysértés.

A már említett lakossági felmérés azt is 
egyértelművé tette, az emberek szubjektív 
biztonságérzetét leginkább a rendőrjár-
őrök jelenléte fokozza. Ezért a IX. kerületi 
rendőrkapitányság 2012 óta a nap 24 órá-
jában állandó jelenlétet biztosít (2 fő posz-
tos rendőr) az Aszódi lakótelep területén 
– a központi hajléktalan szálló miatt – az 
önkormányzat kérésére. Továb-
bá állandó, gyalogos rendőri 
szolgálatot lát el a Boráros té-
ren, a Csarnok téren, a Haller 
park és vonzáskörzetében (Gát 
utca, Balázs Béla utca), vala-
mint az Üllői úton, a Ferenc 
körút és Haller utca között 
– a prostitúció visszaszorítá-
sa érdekében. A kerület többi 
részére – az általános járőri 
jelenléten túl – a bűnügyi adatok 
elemzése alapján és a lakossági jelzések 
figyelembevételével állítanak szolgálatba 
további gyalogos járőröket. 

A IX. kerületi rendőrkapitányság Iskola 
Rendőre programot indított 9, helyi álta-
lános iskolában. A kezdeményezés lénye-
ge, hogy minden a programban részt vevő 

oktatási intézménynek „saját rendőre” 
van, akinek szolgálati mobiltelefonszáma 
a diákok és a tantestület számára is nyil-
vános. Ezen ő bármely probléma esetén, 
bármikor elérhető. A program részeként 

az egyenruhások három té-
makörben (bűnmegelőzés 
– áldozattá válás elkerülése, 

drogprevenció, pályaorien-
táció) az osztályfőnöki órák keretében 

nagy sikerű előadásokat tartanak a 7. évfo-
lyamos diákok számára. Szintén e projekt 
fontos eleme az iskolák előtti gyalogos- és 
gépjárműforgalom segítése. A rendőrség a 
közterület-felügyelettel és a polgárőrség-
gel együttműködve szeptember hónapban 

felügyeli az iskolák környékén a gyerme-
kek balesetmentes közlekedését, illetve 
igyekszik visszaszoktatni az autósokat a 
megnövekedett forgalomhoz.

Az önkormányzat – lehetőségeihez mér-

ten – anyagilag is támogatja a rendőrséget. 
Minden évben 3–4 millió forintot adnak 
például az állomány tagjainak jutalma-
zására. A 2011–2013 között különböző 
eszközök, berendezések beszerzésére jut-
tatott támogatás összege megközelítette a 
8 millió forintot (a 2014-es adat még nem 
ismert). Az állománymegtartás érdekében 
Ferencváros Önkormányzata szolgálati 
lakásokat is biztosít a rend kerületi őrei 
számára. Az előző négy év során több csa-
ládos rendőr – köztük egy ötgyermekes 
főtörzsőrmester – kapott új otthont. A laká-
sokat addig használhatják, amíg Ferencvá-
rosban teljesítenek szolgálatot. 

A kerület 2011 óta nemcsak anyagilag 
támogatja, de erkölcsi elismerésben is ré-
szesíti a kiváló, áldozatos munkát végző 
egyenruhásait: ebben az esztendőben új 
helyi kitüntetéseket alapított, ilyen a Fe-
rencváros Közbiztonságáért Díj is, amely a 
városrész közbiztonsága, rendvédelme te-
rületén, a közbiztonság fenntartásában, an-
nak javítása érdekében huzamosabb ideje 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy-
nek adományozható.

A Ferencváros Közbiztonságáért Díjjal 
2011-ben Kerekes Zoltán r. ftzls., szolgá-
latirányító parancsnokot, 2012-ben Ötvös 
Irén r. őrnagy, igazgatásrendészeti osz-
tályvezetőt, 2013-ban pedig Csutka Klára  
r. tzls., ifjúságvédelmi előadót tüntették ki.

27 db
70 db54 db

2010 2013 2014

Az emberek 
szubjektív biz-
tonságérzetét 

leginkább a 
rendőrjárőrök 

jelenléte  
fokozza.



Ferencvárosi Közterület-felügyelet
A Ferencvárosi közterület-felügyelet az elmúlt négy évben meghatározó szerepet kapott  
a kerület közbiztonságának megerősítésében. Egy szinte láthatatlan, vegetáló 
szervezetből egy jól prosperáló társasággá vált, miközben jelentős megtakarítást (évente 
60‒80 millió Ft) eredményez az önkormányzatnak. Emellett évi több mint 100 millió forint 
bevétele is keletkezik.

A képviselő-testület első ízben a 2010. 
decemberi ülésén döntött a Ferencváro-
si Közterület-felügyelet (továbbiakban: 
felügyelet) feladatkörének kibővítéséről. 
2011 januárjától addigi teendőin túl – Fe-
rencváros közigazgatási területén a közte-
rületek rendjének fenntartása, tisztaságá-
nak védelme – az alábbiakat is köteles volt 
ellátni:
• térfigyelőrendszer üzemeltetése
• parkok őrzése
• kerékbilincselés és gépjármű-elszállítás
• a június 15.–október 15. közötti időszak-

ban a Ráday és a Tompa utcai vendég-
látóteraszok éjszakai nyitva tartásának 
ellenőrzése

• részvétel az önkormányzat által szerve-
zet rendezvények lebonyolításában

2013. augusztus 1-jétől a felügyelet az ön-
kormányzati ingatlanok és a Polgármesteri 
Hivatal épületeinek őrzését is megkapta 
feladatként.

A megnövekedett kötelezettségek végre-
hajtására a kerület vezetése biztosította a 
személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

személyi állomány
A felügyelet létszáma 2010. december 31-
én 10 fő – 7 közterület-felügyelő, 2 admi-

nisztrátor, 1 vezető – volt. Ezért gyakran 
előfordult, hogy csak két felügyelő telje-
sített szolgálatot az egész kerületben. A 
megnövekedett feladatkör ellátása érdeké-
ben – főként a térfigyelőkamera-rendszer 
folyamatos fejlesztése okán – 2014 szep-
temberétől újabb 10 fős személyiállomány-
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2014
2013
2012
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A felügyelet létszáma

77 fő
67 fő
45 fő
42 fő
10 fő



emelkedés történt, így a felügyelet engedé-
lyezett létszáma mára 77 főre gyarapodott.

térfigyelőkamera-
rendszer működtetése
A felügyelet 2011. május 1-jétől vett részt 
a térfelügyeleti rendszer kameráinak fi-
gyelésében, valamint teljesített – a rend-
őrséggel közösen – szolgálatot a nappali 
reagáló egységben. Erre külön csoportot 
hoztak létre a IX. kerületi rendőrkapi-
tányság Haller utcai épületében. Két fel-
ügyelő napi 12 órában megszakítás nél-
küli, folyamatos munkarendben látta el 
a feladatot. A rendszer 27 kamerából állt, 
amelyből 5-6 darab folyamatosan meg-
hibásodott, és a központ is elavult volt. 
Ezért – különösen az esti és éjszakai órák-
ban – kevéssé volt alkalmas az észlelésre. 
A rendőrség az éjszakai reagáló egységet 
csak pénteken, illetve szombaton tudta 
működtetni, így a hét többi éjjelén egy-
általán nem volt a rendszerhez irányított 
járőrpár.

A képviselő-testület 2012-ben bízta meg 
a felügyeletet a térfelügyeleti rendszer 
működtetésével, ezzel egyidejűleg a Fe-
renc krt. 8. szám alatt új központ kialakí-
tásáról és egy új rendszer létrehozásáról is 
döntött. A határozatnak megfelelően köz-
beszerzési eljárással kiválasztották az át-
telepítést végző céget, amely – a határidő 
letelte előtt – 2012. szeptember 15-én át-
adta a jelenleg legmodernebb, TELESTE 
rendszerű központot. 

A 2013-ban lebonyolított közbeszerzési 
eljárás eredményeként 22 új kamera te-
lepítését, valamint a MÁV-Aszódi telep 
5 kamerájának integrálását végezték el. 
2013. november 7-én Pintér Sándor bel-
ügyminiszter avatta fel az immár 54 ka-
merából álló rendszert. 2014 szeptembe-
rében újabb 16 kamera üzembe helyezése 
történt meg, így mára 70 kamera pásztáz-
za az év 365 napján 24 órán át a kerület 
közterületeit. Ezzel Ferencváros lakott 
területének 70 százaléka lefedett a rend-
szer által. 

A Ferenc körúti központban közterület-
felügyelők és rendőrök közösen figyelik a 
kamerákat, és éjszakánként, illetve hétvé-
gén napközben is két fő felügyelő adja a 
reagáló egységet. 

Az áttelepítés, valamint az új rendszer 
kialakítása költséghatékonyabbá tette a 
feladatellátást: a működtetés évi 15–17 

millió forinttal kevesebb kiadást jelent az 
önkormányzatnak úgy, hogy a kameraszá-
mot két és félszeresére emelték. 

A városvezetés elkötelezett a 
térfigyelőkamera-rendszer további fej-
lesztésében – jelenleg is van beadva pá-
lyázat új kamerák beszerzésére.

objektumőrzés
A felügyelet 2013. augusztus 1-jétől látja 
el ezt a feladatot, ugyanis a korábban az 
önkormányzattal szerződött magán őrző-
védő cég nem megfelelően, viszont jóval 
költségesebben végezte azt. Az üres laká-
sokban önkényes lakásfoglalókat találtak, 
az épületek és a lakások közül rengeteg 
nyitva állt. Az átvételt követően új rend-
szert dolgoz-
tak ki: minden 
lakást naponta 
– hétvégén is 
– ellenőriznek. 
Ennek hatásá-
ra gyakorlati-
lag megszűnt 
az önkényes 
lakásfoglalás a 
kerületben. A 
Polgármesteri 
Hivatal épüle-
teinek őrzését 
– gazdasági megfontolásból – egy bizton-
ságtechnikai céggel kötött szerződéses jog-
viszonyban oldják meg. Az önkormányzat 
az új koncepcióval évente 35 millió forint 
költségvetési kiadástól mentesül.

kerékbilincselés
A felügyelet 2011. január 3-ától vesz részt 
a kerékbilincselésben. A kerékbilincs al-
kalmazásának eredményeként megszűnt a 
kaotikus parkolási helyzet Ferencvárosban, 
például a Csarnok téren és környékén, va-
lamint az egészségügyi intézmények előtt.

Az azóta eltelt időszakban felhelyezett 
kerékbilincsek száma folyamatosan csök-
kenő tendenciát mutat. Ez elsődlegesen 
annak köszönhető, hogy az állandó ellen-
őrzések eredményeként kevesebb a sza-
bálysértő állampolgár. Különösen igaz ez 
a ferencvárosi autósokra: amíg 2011-ben 
a IX. kerület területén foganatosított ösz-
szes kerékbilincselések közel 10 százaléka 
érintett ferencvárosi lakókat, addig 2013-
ra ez az arány 5,5 százalékra mérséklődött.

gépjármű-elszállítás
2011-ben bízták meg a felügyeletet azon 
gépjárművek elszállításával, amelyek ke-
rékbilincselésével a forgalom zavartalansá-
gának biztosítása nem megoldható vagy ki-
vételesen súlyos szabálysértést követnek el. 
Az első évben az elszállításra egy vállalko-
zóval volt szerződésük, ám a képviselő-tes-
tület döntése értelmében megteremtették a 
gépjármű-elszállítás technikai, személyi és 
egyéb feltételeit, így 2012. október 15-étől 
a felügyelet működteti az elszállítást is. Az 
elmúlt esztendők statisztikáiból jól látszik, 
hogy az elszállított gépjárművek száma 
is folyamatosan csökken. Az ok ugyanaz, 
mint a kerékbilincselés esetében.

Parkok őrzése
A kerületben található parkok őrzése is 
a felügyelet teendői közé tartozik. A hat 
ferencvárosi park felügyeletét 2013-ig 9 
parkőrrel oldották meg. A térfelügyeleti 
kamerafejlesztés eredményeként 2013 júli-
usában öt park és játszótér (Markusovszky 
park, Tűzliliom park, Salkaházy Sára park, 
Ferenc tér, Tinódi játszótér) lett bekame-
rázva, azóta csak a parkok nyitását-zárását 
oldják meg élő erővel. 

iskolaszolgálat
A felügyelet 2013 szeptemberétől – új 
feladatként – 12 iskola környékének köz-
biztonsági ellenőrzését végzi. Ez oktatási 
intézményenként havi 7–12 ellenőrzést 
jelent iskolanapokon a 07.00–09.00, vala-
mint a 14.00–17.00 óráig terjedő időszak-
ban. A kerületi iskolák pozitívan értékelik 
ezt a tevékenységet: a tapasztalatok alap-
ján folyamatosan javult mind az iskolát 
látogató gyermekek, mind az őket kísérő 
felnőttek biztonságérzete a szolgálatellátás 
következtében. 
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Az önkormányzat 1997-ben hozta létre a 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 
Ellátó Közhasznú Társaságot (FESZOFE 
Kht.), amelyet később – jogszabályi vál-
tozások miatt – nonprofit kft.-vé alakí-
tottak. A FESZOFE jelenlegi létszáma a 
közel száz fő állandó alkalmazottból, a 
60–70 fő megváltozott munkaképességű 
dolgozóból, valamint a regisztrált állás-
keresők, illetve hajléktalanok sorából 
kikerülő közfoglalkoztatottakból tevődik 
össze. A dolgozni akaró emberek mun-
kalehetőségének biztosítása mind a mai 
napig a cég legfőbb célja.

A FESZOFE kezdeti tevékenysége a 
szociális foglalkoztatás (varroda, nyom-
da, kötészet, kézi csomagoló) mellett 
elsősorban a kerület közterületeinek ta-
karításából és kisebb kertészeti munkák 
ellátásából állt. Később megszervezték 
szakipari csoportjukat, amely lakatos, vil-
lanyszerelő, festő, építési-bontási felada-
tok elvégzésére vállalkozott. 2010 után 
a szociális foglalkoztató évről évre több 
önkormányzati megbízást kapott. Mára 
kizárólag ők végzik a korábban szétdara-
bolt, külső vállalkozók által ellátott park-
gondozási feladatokat: virágágyások ki-
alakítása, virágültetés, fűnyírás, faültetés, 

fakivágás, gallyazás, sövényvágás, ját-
szóterek, homokozók karbantartása, par-
ki utak kialakítása stb. Ellátják továbbá a 
kerületi intézmények és az önkormányzat 
rendezvényeihez szükséges építéseket, 
bontásokat és szállításokat, valamint a 
rendezvények előtti és utáni takarítást. A 
Ferencvárosban illegálisan lerakott hul-
ladék gyűjtése, szállítása, előkezelése 
is a feladatköréhez tartozik. 2012-től az 
önkormányzati bérházak takarítását, lom-
talanítását és a kerületi utak kátyúzását, 
karbantartását is a cég látja el. 2013 óta 
a parki öntözőberendezések, ivókutak, 
párakapuk kiépítésével, karbantartásával 
bővült tevékenységi köre.

A képviselő-testület 2011. január 1-jétől 
új igazgatót nevezett ki a FESZOFE élé-
re Sebők Endre személyében. A vezető-
váltást elsősorban az indokolta, hogy a 
100 százalékos önkormányzati tulajdonú 
kft. 65 millió forintos veszteséggel zárta 
a 2010-es évet. A dolgozói létszám ak-
kor 370 fő volt. 2011 végére különböző 
átalakításokkal, az előnytelen szerző-
dések felülvizsgálatával és persze az 
önkormányzat támogatásával – amely 
nagyságrendileg nem volt több az előző 
esztendőkhöz képest –, a cég lenullázta 

adósságát. Mindeközben megerősítették 
a közfoglalkoztatási feladatellátást: 2011 
végére a dolgozói létszám 384 fő volt.

2012-ben 5 millió forintos önkor-
mányzati támogatásból vásároltak egy 
vegyestüzelésű kazánt, elérve ezzel, hogy 
– a korábbi gyakorlattól eltérően – nem a 
cég fizet a kertészeti tevékenységből szár-
mazó fahulladék elszállításáért (éves szin-
ten 6–7 millió forint), hanem eltüzeli azt. 
Azóta ugyanebben a kazánban égetik el a 
helyhatóság leselejtezett iratait, illetve az 
önkormányzati tulajdonú lakóházak pad-
lás- és pincelomtalanításaiból származó 
faanyagokat is. A beruházással a korábbi 
gázfűtés havi 400 000 forintos számlá-
ját is megspórolják. A 2012-es esztendő 
legfőbb újítása a 100 százalékos állami 
támogatású, 252 fő bevonásával történt 
hajléktalan-közfoglalkoztatás elindítása 
volt. Ezzel a FESZOFE már ez évben az 
ország legnagyobb hajléktalan-közfoglal-
koztató cégévé vált. 2012-ben a létszám 
517 fő volt, és a vállalkozás működése 
nagyarányú eredményességet mutatott.

2013-ban a megváltozott munkaképes-
ségűek és a közfoglalkoztatottak létszá-
mának emelése volt a FESZOFE fő cél-
kitűzése. 100 fő fedélnélküli bevonásával 

FEszoFE: gyarapodó  
létszám, bővülő feladatok

A 2010-es önkormányzati választást megelőzően a kerületben élők a rossz közbiztonság 
mellett a köztisztaság helyzetére panaszkodtak leginkább. Az új városvezetés ezért 
elhatározta, minden eszközzel (a források jelentős emelésével, új eszközök beszerzésével, 
a dolgozói létszám bővítésével) javítani fog Ferencváros utcáinak, parkjainak tisztaságán. 
Elképzelései megvalósításához a kerület szociális foglalkoztatójában talált partnerre: 
korábban soha nem takarították annyian közterületeinket, mint az elmúlt években. 
mindeközben a FEszoFE az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztató cégévé nőtte 
ki magát, munkája országos szinten is példamutató. 
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a Belügyminisztérium (BM) 106 millió 
forintos támogatásával „Az utcáról a 
munka világába” elnevezésű hajléktalan 
közfoglalkoztatási Start Minta Programot 
indított. Ennek köszönhetően – mivel a 
BM az otthontalanokat foglalkoztató cég 
fejlesztéseit, eszközbeszerzéseit is támo-
gatta – több nagy volumenű beruházás 
ötlete született, és számos új gép, jármű 
beszerzése valósult meg. A dolgozói lét-
szám ekkor már 704 fő volt.

2014 a további foglalkoztatásbővítés, 
valamint a 2013-ban elhatározott beru-
házások megvalósításának éve volt. A 
FESZOFE „Az utcáról a munka világába” 
elnevezésű hajléktalan-közfoglalkoztatási 
Start Minta Program II. ütemét indította 
el 300 millió forintos belügyminisztériu-
mi támogatással, amely az egyetlen ilyen 
támogatott projekt Budapesten. Ennek 
részeként 200 hajléktalan embert foglal-
koztatnak közel egy éven keresztül, és 
– mintegy 100 millió forint értékben – 
újabb kertészeti, illetve települési szilárd-
hulladék-kezelő gépek és berendezések 
beszerzésére nyílt lehetőség. 

Az első ütem két legfontosabb beru-
házása a 2014. áprilisban – Czomba 
Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár és Hoffmann Imre közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes államtitkár 
részvételével – átadott dísznövényház és 
brikettáló üzem volt. A növényház annak 
a felismerésnek az eredményeként való-
sult meg, hogy mivel a cég gondozza Fe-
rencváros összes közparkját – muskátlikat 
helyez oszlopokra és végzi az egy- és két-
nyári virágok kiültetését –, kézenfekvő, 
hogy a korábban más kertészetekből vá-
sárolt dísznövények helyett saját termesz-
tésű virágokat tudjanak kihelyezni a par-
kokba. Az egynyári virágok mennyisége 
2014-ben meghaladta a 40 000 tövet. A 
fóliasátort kazánnal és öntözőberende-
zéssel építették ki, ezért miután a dísz-
növényeket már kiültették a parkokba, 
helyükön paradicsom nő. A termést a köz-
foglalkoztatottak között osztják szét, jö-
vőre a paradicsom mellett uborka és pap-
rika termesztését is tervezik. A növényház 
kazánjához a fűtőanyagot a kerületben 
keletkező kertészeti melléktermékekből 
állítják elő, amelyhez szükséges volt egy 
ipari teljesítményű aprítékoló gép beszer-
zése is.  

A 25 millió forintból vásárolt brikettáló 
technológiai sor beszerzését az indokol-
ta, hogy a parkgondozási feladatok során 
keletkező jelentős mennyiségű mellékter-
méket a leghatékonyabban tudják felhasz-

nálni. Az így létrejövő magas fűtőértékű 
brikettet rászoruló, a MÁV-Aszódi tele-
pen élő, fával tüzelő családoknak ajánlják 
fel. A gépkezelésre betanított alkalma-
zottak pedig az elsődleges munkaerőpi-
acon is kamatoztatni tudják megszerzett 
ismereteiket, szaktudásukat. E környezet-
tudatos technológia alkalmazása az igazi 
értékteremtés eszköze. Jelenleg folya-
matban van – a második ütem részeként 
– az elkészült brikett tárolására alkalmas, 
250 m2 alapterületű szín kialakítása, és 
egy új brikett csomagoló gép beszerzése 
is. Közbeszerzési eljárást írtak ki továb-
bá egy hulladékaprító gép beszerzésére, 
melynek ára – bár ezt is BM-támogatás-
ból vásárolják – a számítások szerint 1,5–
2 év alatt megtérül. A foglalkoztatási lét-
szám 2014 márciusában elérte a 748 főt.

A FESZOFE a József Attila Terv című 
szociális városrehabilitációs programban 
is aktívan részt vesz. Ennek részeként 
nyitották meg 2013 áprilisában a Balázs 
Béla utcai munkaerő-piaci szolgáltató iro-
dájukat, amely a projekt el-
készültét követően végleges 
helyére, a Gát utca 25. szám 
alá költözik majd. Az iroda 
legfőbb célja, hogy 
egyfajta kapocs-
ként működjön 
a kerületi cégek, 
illetve a ferencvá-
rosi álláskeresők 
között. Ezen kívül 
olyan szolgáltatá-
sokat nyújt, mint 
álláskeresési ta-
nácsadás és tréning 
(például felkészítés 
állásinterjúra), pá-
lya-, illetve mun-
kajogi tanácsadás, 
szakképzés és 
készségfejlesztés, 
munkáltatói kap-
csolattartás, fog-
lalkoztatási tanács-
adás munkáltatók 
számára, valamint 
állásbörze. Az ál-
láskeresők kép-
zettségi szintjének 
emelése is fontos 
célkitűzés – a pro-
jektben részt vevő 
hátrányos helyzetű 
emberek segítsé-
get kapnak piacké-
pes szakképesítés, 

érettségi, esetleg OKJ-s képesítés meg-
szerzéséhez. A FESZOFE foglalkoztatja 
is az általa végzettséget szerző embere-
ket, 2014-ben például 12 fő kertészkép-
zést sikeresen elvégzett ferencvárosit al-
kalmaztak. Mindezeken kívül életvitellel, 
illetve hivatali ügyintézéssel kapcsolatos 
előadássorozatot is szerveznek. 

A FESZOFE Nonprofit Kft. 2008 októ-
bere óta működik Gubacsi úti telephelyén, 
amely 2011 óta teljes körűen akadálymen-
tesített. A megváltozott munkaképességű 
dolgozók valamennyi részlegben (nyom-
da és könyvkötészet, szabászat, kézi cso-
magoló és közterületi) egyéni fejlesztési 
terv és egyénre szabott követelmények 
alapján végzik feladatukat. A társaság 
közterületi ágazatának a központi telep-
helyen kívül három kihelyezett részlege 
is van: a Balázs Béla, a Hőgyes Endre és 
a Toronyház utcában. A FESZOFE nyom-
dájában készülnek a kerületi általános 
iskolások számára ingyenesen biztosított 
füzetcsomagok, a szabászatban pedig az 

1–8. évfolyam tornazsák-
jait, illetve az iskolaköpe-
nyeket varrják.

A környe-
zettudatos 
technológia 
alkalmazása 

az igazi érték-
teremtés esz-

köze.

Dísznövényház a Gubacsi úton



OtthOn, várOs FErEncváros10 városrEhABilitáció

Épületfelújítások
A ferencvárosi polgárok érdekeit szem 
előtt tartó tudatos városfejlesztés eredmé-
nyeképpen több sikeres, 2011–2014 között 
megvalósult fejlesztésről számolhatunk be. 
Megvalósult épületfelújítások:
• Bokréta u. 33. 2011
• Thaly K. u. 8. 2011
• Thaly K. u. 52. 2012
• Márton u. 3/A 2013
• Márton u. 5/A 2014
• Balázs B. u. 14. 2014
• Ferenc tér 9. 2014
2014-ben megkezdett épületfelújítások:
• Viola u. 37/C 
• Balázs Béla u. 11.
• Balázs Béla u. 32/A
• Balázs Béla u. 32/B 
Szociális Városrehabilitáció Ferenc- 
városban – József Attila Terv I. ütem 
Magyarország Kormánya az Új Széchenyi 
Terv keretében 2,8 milliárd forinttal támo-
gatta Ferencvárost. Bácskai János polgár-
mester és Lázár János, a Miniszterelnök-
séget vezető államtitkár 2013. január 24-én 
írta alá a „Szociális Városrehabilitáció Fe-
rencvárosban, József Attila Terv I. ütem” 
elnevezésű projekt támogatásról szóló 
szerződést. Ennek köszönhetően jelenleg 
hat bérház: Lenhossék utca 7. és 9., vala-
mint Gát utca 3., 5., 20. és 25., továbbá két 

utcaszakasz és József Attila költőgéniusz 
szülőháza újul meg a városrehabilitáció 
akcióterületén.
Hamarosan megkezdődő munkák:
• Balázs Béla u. 23. – bontás 
• Balázs Béla u. 25. – épületfelújítás
Épületek felújításának terveztetése, en-
gedélyeztetése, EU-s pályázatra (József 
Attila Terv II.) előkészítése 2014-ben:
• Tűzoltó u. 33/A
• Tűzoltó u. 33/B
• Tűzoltó u. 33/C
• Viola u. 37/A
• Viola u. 37/B
• Márton u. 8/A
• Márton u. 8/B
• Gát u. 22.
• Gát u. 24–26.
Épületbontások 2011–2014:
• Kén u. 3. III. ép. 2012
• Soroksári u. 92. 2012
• Illatos u. 5/B 2013
• Illatos u. 5/C 2014
Fenti épületek lebontásával folytatódott 
Külső-Ferencváros problémás gócpontja-
inak felszámolása. Cél a még megmaradt 
– elsősorban Kén utcai – ingatlanok bér-
lőinek elhelyezése, majd a további épü-
letbontások megvalósításával a környék 
helyzetének mielőbbi megnyugtató rende-
zése. A Soroksári út 92. szám alatti, illetve 

az Illatos úti Dzsumbuj rendkívül elavult 
épületeinek bontásával a területre jellemző 
ipari környezet további fejlesztésére nyílik 
lehetőség. 

közös zöld kialakítások
A ferencvárosi városrehabilitáció szerves 
része a felújított, illetve új építésű házak 
belső udvarainak összenyitásával, azok 
parkosításával kialakított, úgynevezett 
közös zöldek létesítése. A tömbbelsőkben 
létrehozott parkokban lehetőség nyílik a 
pihenésre, rekreációra, vagy éppen a ki-
sebb gyermekek mozgás- és játékigényé-
nek kielégítésére. 

2013-ban két ilyen közös zöld terület is 
elkészült: a Balázs Béla utca 3. szám mö-
götti, valamint a Balázs Béla utca–Thaly 
Kálmán utca–Gát sétány–Viola utca közti 
tömbben. 

Parkfelújítások
Malomkert, 2011
Elkészült a Dandár és a Vaskapu utca sar-
kán található park és játszókert kialakítása.
Markusovszky park, 2012
A Markusovszky park közel 300 millió fo-
rintból megvalósult felújításával Belső-Fe-
rencváros szégyenfoltja alakult át oly mó-
don, hogy egy, minden korosztály igényeit 
kielégíteni képes komplex egység jött létre. 
A tudatos tervezés eredményeképpen akár 

Önkormányzati 
beruházások
2011–2014

Ferencváros önkormányzatának vezetése elkötelezett a kerület folyamatos fejlesztése 
mellett, ennek érdekében fővárosi és európai uniós támogatások igénybevételével, 
több esetben saját forrásból biztosítja a városrész szociális, egészségügyi, oktatási 
színvonalának további korszerűsítését, a lakókörnyezet átalakítását, valamint a 
közbiztonság javítását. A iX. kerület fejlődésének alapköve a városrehabilitáció, melynek 
célja a még megmenthető építészeti értékek megtartása mellett a harmonikus, élhető, 
emberi léptékű lakókörnyezet kialakítása.
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a városi parkban pihenni vágyó idősebb, 
akár a sportolási lehetőségeket kereső fia-
talabb, akár a kialakított játszóteret hasz-
náló legifjabb korosztály megtalálhatja itt 
a helyét. Átadása óta a park aktív, nyüzsgő 
életet él, és immáron olyan része Ferenc-
városnak, melyre joggal lehetünk büszkék.
Csarnok tér, 2013
Újjászületett a Csarnok tér. A zsúfolt köz-
lekedési csomópont helyén kialakított pi-
henőparkot Rogán Antal országgyűlési 
képviselő és Bácskai János polgármester 
adta át 2013. június 19-én.
Ferenc tér, 2014
Közösségi tervezésben, azaz a környék 
lakóinak, a park használóinak ötleteit, ja-
vaslatait figyelembe véve kezdődött meg 
a Ferenc tér átépítésének tervezése. A 
projektjavaslatokat az önkormányzat és 
a Műszaki Egyetem együttműködésében 
építészmérnök doktoranduszhallgatók 
készítik el, a nyertes tervet pedig a lakók 
véleményének alapján választják majd ki. 
Nehru part, 2014
Ferencváros Önkormányzata 2013-ban si-
keresen pályázott a Nehru part területének 
teljes felújítására. Jelenleg a projekt kivite-
lezésére kiírt közbeszerzési eljárás zajlik. A 
ferencvárosi Duna-part a Bálnától a HÉV-
végállomásáig terjedő területének rekonst-
rukciójára a Fővárosi Önkormányzat TÉR_
KÖZ pályázatán nyert a IX. kerület 590 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást. A várhatóan még idén megkezdődő át-
építés mérföldkő lesz a város fenntartható 
fejlesztésében: a Nehru parton valósul meg 
Budapest első biodiverz módon felújított 
parkja, azaz olyan speciális növényzetet 
telepítenek ide, amely néhány év után ön-
fenntartó biológiai rendszerré áll össze. A 
Bálna elé tervezett vízi kert egyedülálló lát-
ványossága lesz a fővárosnak; a kerékpáro-
sok, futók, gördeszkások és más szabadtéri 
sportok szerelmesei pedig a Margitsziget 
által nyújtott színvonalú sportolási lehe-
tőségekhez juthatnak. A Gizella sétányon 
kialakítandó kutyafuttató nemcsak kerületi, 
de fővárosi szinten is a városi együttélés ki-
emelkedően jó példája lesz.

közterületi beruházások 
• Elkészült a Páva utca díszburkolatos fel-

újítása, amely kizárólag önkormányzati 
forrásból, mintegy 93 millió forintból 
valósult meg. A Tompa és Mester utca 
közti utcaszakasz a városrehabilitáció 
részeként újult meg.

• Friss utca járdájának és útburkolatának 
kopóréteg-cseréje.

• Balázs Béla utca (Ferenc tér–Viola utca 

közötti) útburkolatának kopóréteg-cseréje.
• Thaly Kálmán utca Tűzoltó utca–Mester 

utca közti szakaszán, a páratlan oldali 
aszfaltburkolatú járda felújítása.

Európai uniós pályázatok 
segítségével létrejött 
beruházások
Természettudományi labor a Leövey 
gimnáziumban
A versenyképes természettudományos is-
meretek elsajátításához és a gyakorlati tu-
dás elmélyítéséhez teremt 21. századi fel-
tételeket a 2013-ban a Vendel utcai Leövey 
Klára Gimnázium és Szakközépiskolában 
kialakított komplex természettudományos 
laboratórium. Az összesen 12 intézmény 
5000 diákját és 50 pedagógusát kiszolgáló 
korszerű létesítmény 300 millió forintból, 
az Európai Unió Szociális Alapjának 100 
százalékos támogatásával valósulhatott 
meg. 
Varázskert Bölcsőde 
A 2013-as beruházás 248 millió forintos 
uniós támogatással és 267 millió forintos 
önkormányzati önerővel jöhetett létre. Ez 
utóbbi összegből 101 millió forintot az EU 
Önerő Alap utófinanszírozási pályázatán 
nyert el Ferencváros Önkormányzata. Az 
intézmény kialakításával 50 új bölcsődei 
férőhely, illetve 24 új munkahely létesült.
Manó-lak Bölcsőde
A József Attila-lakótelepen 2014-ben le-
zajlott projekt összköltsége 164 millió 
forint volt, amelyhez az Európai Unió Re-
gionális Alapja és a magyar állam 147,5 
milliós támogatást nyújtott. Ez a teljes 
költség 90 százaléka. A munkálatokat két 
ütemben végezték el: az elsőben a bölcső-
de teljes felújítása történt meg, a második-
ban pedig a két új csoportszobát alakították 
ki. A felújítás eredményeként 28 új és 40 
megújult bölcsődei férőhelyet, valamint 6 
új munkahelyet teremtettek.

intézményfelújítások
Háziorvosi rendelők:
• Közraktár u. 24. 2012
• Lónyay u.46. 2012
• Lónyay u.19. 2012
• Ferenc tér 1. 2013
• Drégely u.19. 2013
Oktatási intézmények átalakítása,  
felújítása:
• Mester utca 67. – Nevelési tanácsadó ki-

alakítása
• Leövey gimnázium – liftjavítás
• Lenhossék utca 24. – tornaterem felújí-

tása

• Vendel utcai Sportcsarnok felújítása
• A Bakáts téri, valamint a Telepy utcai 

iskolák sportudvarának kivitelezése
• Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvoda  

felújítása
• Epreserdő Óvoda felújítása
• Fehérholló Bölcsőde felújítása   
Rendőrségi objektumok létesítése:
• Börzsöny utcai rendőrőrs
• Gát utcai KMB-iroda 
• Lónyay utcai KMB-iroda 
Egyéb intézményfelújítások
A fent felsoroltakon kívül Ferencváros Ön-
kormányzata több kulturális intézményi 
átalakítást (pl. Pinceszínház, József Atti-
la-lakótelepi Közösségi Ház), idősklub-
kialakítást (Napsugár, Borostyán), illetve 
közszolgáltatás-fejlesztést (pl. postakiren-
deltség létrehozása a MÁV-Aszódi tele-
pen) is végrehajtott a mögöttünk álló négy 
esztendő alatt. Ezekkel a beruházásokkal 
az intézmények fejlesztésére helyeződött a 
korábbinál lényegesen nagyobb hangsúly. 
Mindezen feladatokat saját forrásból való-
sították meg oly módon, hogy a kiemelten 
fontos oktatási intézményi, illetve orvosi 
rendelői felújítások mellett igyekeztek más 
fontos területeket is támogatni. 

társasház-felújítási 
pályázat
Az új lakóépületek főként magánberu-
házásban történő felépítése és a szociális 
városrehabilitáció által érintett teljes körű 
házfelújítások mellett szükség van a ma-
gántulajdonban lévő társasházak renová-
lásának támogatására is. Az önkormányzat 
ezért minden évben, pályázat formájában, 
150 millió forintot – a fővárosi kerületek 
közül a legtöbbet – biztosít a társasházak 
számára különböző munkák elvégzésére. 
Pályázni a homlokzatok, tetők, kémények 
felújításától kezdve a közös tulajdonú köz-
üzemi vezetékek cseréjén át a fűtéskorsze-
rűsítésig, akadálymentesítésig rengeteg 
munkanemre lehet. Újdonság, hogy 2014-
től az előző esztendőben elnyert, de vala-
milyen oknál fogva fel nem használt ma-
radványösszeg is emeli a pályázati keretet. 
Így idén már nem 150, hanem 164,5 millió 
forintot fordíthatott az önkormányzat erre 
a célra.

Többek közt a társasház-felújítási pályá-
zatnak köszönhetően valósult meg a Haller 
utca 8–18., Dandár utca 5–7. és Vaskapu 
utca 22–29. közti tömb (Haller-falu) külső 
homlokzatának energiatakarékos rekonst-
rukciója, amit az önkormányzat 13 millió 
forinttal támogatott.



Ferencvárosban 2010 után egy új szemlélet, a gondoskodó önkormányzat szemlélete honosodott 
meg. A városvezetés mindenki számára – születéstől időskorig – igyekszik biztosítani a lehető 
legoptimálisabb életfeltételeket. A különböző új juttatásokat, támogatásokat a kerület lakóinak 
javaslatai alapján vezették be. Szintén újdonság, hogy a városvezetés folyamatosan monitorozza 
mind a korábban, mind az újonnan bevezetett támogatási formák iránti igényt,  
és az így nyert tapasztalatok alapján évről évre korrigálja szociális rendszerét. Csökkentik 
azoknak a támogatásoknak a keretösszegét, amelyeket kevesebben vesznek igénybe, illetve 
növelik azokét, amelyek kielégítésére nem elegendő az eredetileg tervezett összeg. Az 
alábbiakban összefoglaltuk a születéstől időskorig terjedő gondoskodás legfontosabb elemeit.

Kisgyermekkor
Új támogatási forma: Születési és 
életkezdési támogatás
Az önkormányzat 2013-ban vezette be ezt 
az új, életkezdést segítő intézkedést, így 
egy újszülött érkezésekor minden kerületi 
családnak – alanyi jogon – jár a 40 ezer fo-
rintos támogatás.
30 százalékkal több bölcsődei férőhely 
 – gondozási díj nélkül
• Magyarország legmodernebb, 50 férő-

helyes bölcsődéje nyílt meg 2013-ban 
Középső-Ferencvárosban.

• a József Attila-lakótelepen 28 férőhely-
lyel, megújult épületben újranyílt a ko-
rábban bezárt bölcsődei rész.

• 2011 óta – a fővárosban egyedülálló 
módon – 1/3-dal nőtt a kerületi bölcső-
dei férőhelyek száma.

• a városvezetés döntése alapján Ferenc-

városban a bölcsődei alapszolgáltatás 
ingyenes, a szolgáltatások bővülnek, a 
szülőknek továbbra sem kell gondozási 
díjat fizetniük.

• két bölcsőde hosszabbított nyitva tar-
tással működik, ezzel segítve a szülők 
munkavállalását; a kerületi bölcsődék-
ben lehetőség van néhány órás – idősza-
kos – gyermekfelügyeletre is.

Bővülő óvodai szolgáltatások
Egészséges, sportos életmódra nevelés:
Az önkormányzat ingyenes korcsolya- és 
úszásoktatási lehetőséget biztosít az óvo-
dásoknak, a kerületi költségvetés minden 
évben külön forrást biztosít az óvodai 
sportprogramokra, a sporteszközök fej-
lesztésére. Évente megrendezik a nagysi-
kerű óvodás sporttalálkozót és táncházat, 
amely játékos formában nevel az egészsé-
ges életmódra. 

Kulturális és szabadidős programok:
A nyári hónapokban az ovisok különbö-
ző kirándulásokon vehetnek részt, júli-
us–augusztusban a Játszó-Szerda, illetve 
Játszó-Csütörtök népszerű programjaiba 
kapcsolódhatnak be. Az év folyamán hang-
szerbemutatókat, gyermekszínházi és me-
semondó előadásokat, mesemondó talál-
kozót biztosít az önkormányzat.

Iskoláskor
Befektetés a jövőbe – kiemelt támoga-
tások iskolásoknak
• Az őszi iskolakezdéskor Ferencváros-

ban még többen és nagyobb összegben 
részesülhettek támogatásban.

• Kötelező feladatain túl az önkor-
mányzat évente több mint 300 mil-
lió forinttal támogatja a jövő nem-
zedékét, a kerületi iskolásokat.  
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A szociális terület eredményei  
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• Ferencváros vezetése iskolakezdési tá-
mogatást vezetett be, melyben a nagy-
családosok, gyermeküket egyedül ne-
velők, tartósan beteg gyereket nevelők, 
illetve a nehéz helyzetben élő családok 
részesülhetnek.

• Bővült a tankönyvtámogatás, melynek 
összegét megemel-
te az önkormány-
zat. Már nemcsak 
a helyi iskolába 
járók, hanem a Fe-
recvárosban élő, de 
más kerületben ta-
nuló általános isko-
lások is igényelhe-
tik a hozzájárulást, 
függetlenül a család 
jövedelmétől. A ke-
rületi iskolába járó 
diákok a 12. év-
folyamig kapják a 
támogatást, melynek összege a legtöbb 
évfolyamon fedezi a tankönyvvásárlás 
teljes költségét, így a szülők jelentős 
kiadástól mentesülnek. Az ingyenes 
tankönyvek mellett az 1–8. osztályo-
sok tornazsákot és a kerületi iskolások 
rajzaival díszített füzetcsomagot is kap-
nak.

• A jogosítvány, illetve a nyelvvizsga 
megszerzéséhez az önkormányzat 50, 
illetőleg 20 ezer forint összegben nyújt 
anyagi segítséget a kerületben élő, nap-
pali tagozatos tanulóknak. A jogosít-
vány megszerzésének nemcsak a támo-
gatási összeget emelték meg az elmúlt 
esztendőkben, de az igénylését is egy-

szerűbbé tették – azóta egyre több helyi 
diák tanul vezetni.

• A 13–18. életévüket betöltött lányok 
és fiúk részére Ferencváros ingyenes 4 
komponensű HPV elleni védőoltást, a 
három év alatti gyermekeknek pedig a 
kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, 

járványos agyhártya-
gyulladás, rotavírus 
okozta hasmenés és 
bárányhimlő elleni 
védőoltást biztosít.
• A „deák” Köz-
alapítványon és a 
Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-
rendszeren keresztül 
a tehetséges, de szo-
ciálisan rászoruló di-
ákok kapnak jelentős 
támogatást. Köz- és 

felsőoktatási tanulmányi, zenei, sport, 
idegen nyelvi ösztöndíjakra, valamint a 
tanulást segítő eszközökre lehet pályáz-
ni.

• A kerület ingyenes BKV-tanulóbérletet 
biztosít a Külső-Ferencvárosban lakó, 
hátrányos helyzetű általános iskolások-
nak azért, hogy – anyagi okok miatt – az 
ő számukra se legyen megoldhatatlan az 
iskolába jutás.

• Bár az iskolák állami fenntartásba ke-
rültek, az önkormányzat továbbra is 
fontosnak tartja a helyi oktatási intéz-
mények és az ifjúsági élet támogatását: 
tanulmányi versenyek, diáksport, is-
kolai programok (iskolanapok, testvé-
riskola-látogatások stb.), erdei iskolai, 
nyári táboroztatás, ingyenes úszás- és 
korcsolyaoktatás sporteszközbeszerzés 
finanszírozásával, korszerű természet-
tudományos labor kialakításával. 

• Komoly költségvetési forrást igényel az 
iskolai étkeztetés és az iskolatej kifli-
vel program támogatása is, mellyel az 
önkormányzat jelentősen csökkenti a 
családi kiadásokat. A kerület nyáron 
is gondoskodik a rászoruló gyerme-
kek napi egyszeri, térítésmentes 
meleg étkezéséről. 

• Az ifjúságügy területén Fe-
rencváros Önkormányzata 
országos szinten is kiemel-
kedő munkát végez: kö-
zösségi szolgálatot, 
pályaválasztási bör-
zét, mentálhigiénés 
és drogprevenciós ta-
nácsadást szervez, if-
júsági irodát működ-

tet, valamint létrehozta a gyermek- és 
ifjúsági önkormányzatot, amely aktív 
résztvevője a helyi kulturális- és sport-
életnek, fesztiválokat szervez, illetve 
honlapot és tévéműsort szerkeszt.

Felnőttkor
Aktív korúak támogatása
• A szociálisan rászorulók hatékonyabb 

támogatása érdekében az önkormányzat 
kibővítette az adósságkezelési szolgál-
tatásban részt vevők és a közgyógyel-
látásra jogosultak körét, de a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel kötött 
együttműködés eredményeként évente 
több alkalommal ingyenes élelmiszer-
csomagokat is biztosít, mintegy 3600 fő 
részére.

• Új támogatási formaként bevezették a 
lakhatást segítő támogatást: kérelemre, 
a polgármester javaslata alapján a Hu-
mán Ügyek Bizottsága méltányosság-
ból, a lakhatáshoz kapcsolódó rendkí-
vüli élethelyzetre tekintettel, egyszeri 
alkalommal legfeljebb 100 000 forint 
támogatást biztosíthat. 

• A kormány rezsicsökkentését kiegészí-
tő helyi fűtéstámogatás jogosultjainak 
körét is szélesítették. Míg azt korábban 
csak a gázfűtéses lakásban élők igé-
nyelhették, tavaly óta már a távhővel, 
elektromos árammal, tüzelőolajjal, fá-
val-szénnel, valamint PB-gázzal fűtött 
lakások lakói is igényelhetik azt a fűtési 
szezonban.

• Adósságkezelési szolgáltatás: a lakás-
hitelek törlesztőrészleteinek megemel-
kedése számos Ferencvárosban élő csa-
ládnak is megélhetési problémát okoz. 
A devizahiteleseket támogató állami in-
tézkedések, akciótervek mellett a kerü-
let vezetése ezt a komplex szolgáltatást 
kínálja a nehéz helyzetben lévő csalá-
dok számára. 

• 2013-ban az önkormányzat eltekintett 
a szociális lakbérek emelésétől annak 
ellenére, hogy az így befolyó összegek 

nem fedezik a bérlakás állománnyal 
kapcsolatos kiadásokat. A ki-

eső költségeket a kerület 
saját forrásaiból 
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A különböző új 
juttatásokat, 
támogatásokat 
a kerület lakó-
inak javaslatai 
alapján vezet-
ték be.

Tornazsák 1-8. osztályosoknak

Varázskert Bölcsőde



biztosítja. 2014-ben szintén elmaradt 
mind a szociális, mind a piaci alapú la-
kások lakbéremelése, sőt, a képviselő-
testületi döntés alapján 20 százalékkal 
csökkentették a félkomfortos komfort-
fokozatú lakások lakbérét. 

• Az önkormányzat igyekszik a helyi vál-
lalkozások terheit is mérsékelni, ezért a 
kerületben működő és önkormányzati 
tulajdonú helyiséget bérlő cégek/vállal-
kozások részére 2012-ben, 2013-ban és 
2014-ben is 15–30 százalékos átmeneti 
bérleti díj csökkentést biztosított, továb-
bá 2014-ben, a képviselő-testület hatá-
rozata alapján elmaradt a helyiségek 
szokásos éves bérleti díj emelése.

• Mozgáskorlátozottak lakásának aka-
dálymentesítése: A már korábban is lé-
tező támogatást jelentősen átalakították, 
így a korábbinál több kérelmező kaphat 
szélesebb körű segítséget. Például le-
hetségessé vált már lépcsőlift felszere-
lésének a támogatása is.

• Méltányosság gyakorlása: szintén új-
donság, hogy kérelemre a polgármester, 
illetve a képviselő-testület évente egy-
szer méltányosságot gyakorolhat azok-
ban az esetekben, amikor a kérelmező 
egyébként nem felel meg a rendeletben 
előírt feltételeknek, például mert jöve-
delme néhány száz vagy ezer forinttal 
meghaladja a jogosultsági határt.

• Önkormányzati segély: a kormány dön-
tésének megfelelően, a visszaélések 
megakadályozása, az ellátórendszer át-
láthatóbbá tétele és az ellátások igény-
bevételének egyszerűsítése érdekében 
összevonták a válsághelyzetek kezelé-
sét szolgáló átmeneti segélyt, temetési 
segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást, amely immár önkormány-
zati segély címen igényelhető.

• A gyermekükkel otthon lévő kismamák 
számára Ferencvárosban ingyenes a 
könyvtárhasználat.

Időskor
„Idősbarát önkor-
mányzat” – ingyenes 
programok, több tá-
mogatás
• Élelmiszer-támo-

gatás húsvétra: új 
támogatási forma. 
Kérelemre a pol-
gármester minden 
év áprilisában tá-
mogatást nyújt az 
állandó bejelentett 
kerületi lakcímmel 
rendelkező, 70. 
életévüket betöltött 
személyeknek sze-
mélyenként, vala-
mint a négy- vagy 
többgyermekes csa-
ládok részére gyer-
mekenként 5000 Ft 
értékben. Az élel-
miszer-támogatás 
2015-től már nem 
Erzsébet-utalvány-
ban, hanem a meg-
adott folyószám-
laszámra történő 
átutalással, illetve 
– folyószámla hiányában 
– postai úton történő átvé-
tellel kerül kifizetésre.

• A karácsonyi támogatás, 
amelyet eddig szintén Er-
zsébet-utalványban folyó-
sítottak, 2014. év decem-
bertől ugyancsak a megadott 
folyószámlaszámra történő átutalással, 

illetve – folyó-
számla hiányá-
ban – postai úton 
történő átvétellel 
lesz hozzáférhető. 
A karácsonyi tá-
mogatás esetében 
az elmúlt négy év 
során folyamato-
san bővítették a 
jogosultak körét, 
a támogatás ke-
retösszegét közel 
kétszeresére nö-
velték.

• Gyógyszertámogatás: mivel a köz-
gyógyellátás szigorú szabályainak so-
kan nem tudnak megfelelni, új támo-
gatásként bevezették a Ferencvárosban 
élő, 70. életévüket betöltött idősek 
részére évente két alkalommal, illetve 

a közgyógyellátásban része-
sülők részére évente egy al-
kalommal folyósított gyógy-
szertámogatást.
• A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárral együttműködve 
Ferencváros ingyenes könyv-

tárhasználatot biztosít a kerületi 
nyugdíjasok részére. A „Könyvet ház-
hoz” szolgáltatás részeként pedig az 
önkormányzat könyvek, hangosköny-
vek, CD-lemezek és folyóiratok házhoz 
szállításáról gondoskodik a 65 év fe-
lettiek és a mozgásukban korlátozottak 
számára. 

• 24 órás ügyeletben jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást biztosít a kerület, jelzés 
esetén megoldja a bajbajutott idős em-
berek ellátását, szükség esetén szociális 
munkást vagy orvost küld a helyszínre.

• Az elmúlt négy évben két idősklub is 
megújult: 2012-ben átadták a középső-
ferencvárosi (Dandár utca) Napsugár, 
2014-ben pedig a József Attila-lakó-
telepi Platán Idősek Klubját. Mindkét 
intézmény akadálymentesített, ahol igé-
nyesen kialakított külső és belső terek-
kel, megnövekedett számú férőhellyel 
és kibővült szolgáltatásokkal várják a 
klubtagokat.
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Ferencváros 
2013-ban  

elnyerte az 
Idősbarát  

önkormányzat 
díjat
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Ferencváros önkormányzata nem szociális kérdésként, és főként nem szociális prob-
lémaként tekint az idős emberekre, hanem büszke tudásukra, élettapaszta-
latukra, eredményeikre. Segíti őket abban, hogy teljes életet élhessenek, és 
fontosnak tartja, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek értéke-
ikkel. ennek szellemében alkotta meg 2012-ben „A teljesség felé” elnevezé-
sű programját. erőfeszítéseinek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy Ferencváros 2013-ban elnyerte az Idősbarát önkormányzat díjat.

Minden idősügyi program ingyenes, éven-
te több száz esemény várja az érdeklő-
dőket. Az Idősbarát Önkormányzat cím 
elnyerése mellett a kerület vezetése legin-
kább arra büszke, hogy a program sikeres-
ségét a szépkorúak pozitív visszajelzései, 
a növekvő érdeklődés és részvétel is jelzi. 
Az elmúlt évben több ezer 60 év feletti 
tisztelte meg jelenlétével a programokat, 
de a szervezésben, tájékoztatásban részt 
vevő idős és fiatal önkéntesek száma is 
folyamatosan nő. Az idősügyi koncepció 
legfontosabb célkitűzései – az önsegítés, 
önkéntesség, élethosszig tartó tanulás, ge-
nerációk közötti együttműködés – megva-
lósulni látszanak. 

„A teljesség felé” program főbb 
elemei:
Kultúra: színházi produkciók, komolyze-
nei, népzenei koncertek, író-olvasó talál-
kozók, irodalmi előadások, helytörténeti 
séták és vetélkedők, melyek során fiatalok 
és idősek együtt mérhetik össze tudásukat. 
A „Ferencvárosi életutak” címen kiírt ön-
életírói pályázatra beérkezett művekből 
könyv készült, melynek Ferencváros múlt-
jának felelevenítése mellett az is fontos 
célja volt, hogy megismertesse a fiatalokat 
az idős emberek bölcsességével, életszem-
léletével. 
Egészségmegőrző és -javító programok: 
vízitorna, gyógytorna, rendszeres orvosi 

előadások mozgásszervi, légúti és a cu-
korbetegséggel kapcsolatban, évente több 
alkalommal szűrések, orvosi tanácsadások.
Sport: nordic walking túrák, természetjá-
rás kultúrtörténeti érdekességekkel fűsze-
rezve.
Bűnmegelőzés: praktikus és hasznos elő-
adások arról, mit tehetnek az idős emberek 
azért, hogy ne váljanak áldozattá, tájékoz-
tatás és tanácsadás a biztonságtechnikai 
eszközökről.
Képzések, tanácsadások: számítógép-ke-
zelői tanfolyam és tanácsadás, mobilhasz-
nálati tanácsadás a kerületi középiskolá-
sok bevonásával, angoltanfolyam, neves 
professzorok, szakemberek által tartott az 
időskorral, időskori problémákkal kap-
csolatos és ismeretterjesztő előadások a 
„Szenior Akadémia” keretében. Pénzügyi 
tanácsadások.
Klubok: festőszakkör és kisállatbarát 
klub.
Generációk közötti híd építése: „A teljes-
ség felé” programok nagyobb eseményein 
folyamatosan jelen vannak a középiskolás 
önkéntesek, akik internet-, számítógép- 
és mobiltelefon-használatban is segítsé-
get nyújtanak a szépkorúaknak. Az ön-
kormányzat „Főzzünk együtt nagyival” 
programot, közös helytörténeti vetélkedőt 
szervez időseknek, fiataloknak, és évente 
megrendezi a „Nárcisz-futás” és a  „Nár-
cisz-ültetés” rendezvényt, ahol óvodások 

és kisiskolások ültetnek virágot vagy fut-
nak az idősek, betegek emberi méltóságá-
nak megőrzéséért.

A siker záloga elsősorban az együttmű-
ködés és az egységes kommunikáció. A 
kerületben található állami és önkormány-
zati intézményeket, civil szervezeteket, 
vállalkozásokat sikerült bevonni és elköte-
lezetté tenni a programok megvalósításá-
ban. Ez a kooperáció egyben az alacsony 
költségvetés biztosítéka is. Más idősba-
rát önkormányzatokkal együttműködve 
Ferencváros folyamatosan keresi azokat 
a lehetőségeket, melyekkel még hatéko-
nyabban tud javítani a 60 év felettiek élet-
minőségén. 

A programokkal kapcsolatban a kerület 
folyamatosan információkat nyújt a Fe-
rencváros újságban, a www.ferencvaros.
hu honlapon, illetve az időszakosan kiadott 
programnaptárakon keresztül. Interne-
tes elérhetőséget (e-mail címet) megadva 
heti rendszerességű tájékoztatás kérhető, 
illetve az idosugy@ferencvaros.hu címen 
fogadják a programmal kapcsolatos észre-
vételeket, javaslatokat. A 9.tv kéthetente 
új adással jelentkező, szépkorúaknak szó-
ló  műsoraiban az időskorral összefüggő 
problémák megoldásában szeretne segíteni 
az érintetteknek, de az érdeklődők tájékoz-
tatást kaphatnak „A teljesség felé” aktuális 
programjairól is.

Idősbarát önkormányzat 
ingyenes programok, több támogatás
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Az Idősügyi Tanács munkájában az idős-
ügyi programokat aktívan megvalósító 
szervezetek, önkéntesek és intézmények 
vesznek részt. A félévenként tartott érté-
kelések célja a programok folyamatos fej-
lesztése, bővítése.

Az Egyházi Kerekasztal a kerületben 
fontos társadalmi szerepet betöltő egyházi 
közösségek lelkészeivel és világi vezetői-
vel történő szoros együttműködés színhe-
lye.

Az Ifjúsági és Oktatási Kerekasztal 
legfőbb célkitűzése, hogy az önkormány-
zat – fenntartótól és működtetőtől függet-
lenül – megismerje a kerületben működő 
iskolák problémáit, igényeit, és lehetősé-
geihez mérten segítsen azok megoldásá-
ban. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) Az önkormányzat nagy figyelmet 
szentel a drogprevenciós tevékenységnek, 
ezért 2010-et követően megújította a KEF-
et, amely számos új, hasznos taggal bővült. 
A fiatalokkal foglalkozó, témában érintett 
résztvevők között hatékony párbeszéd in-
dult el, és – pályázati források felhaszná-
lásával – drogstratégia készült, melyet egy 
széles körű, egész kerületre kiterjedő kuta-
tás előzött meg. Ferencváros ifjúságügyi és 
drogprevenciós tevékenysége országosan 
elismert színvonalú.

Közbiztonsági fórum: A polgármester, 
a választott önkormányzati képviselők, a 
kerületben működő intézmények, a rend-
őrség, a közterület-felügyelet, a kataszt-
rófavédelem és a polgárőrség vezetőinek 
részvételével 2013 óta rendszeresen meg-
rendezésre kerülő összejövetelek. A fóru-
mok témája a kerület közbiztonsági helyze-

tének áttekintése, a javaslatok, 
észrevételek megtárgyalása, 
illetve az intézkedések végre-
hajtásának kidolgozása. 

Közös Képviselők Klubja: 
A 2013-ban életre hívott Kö-
zös Képviselők Klubja össze-
jöveteleit kéthavonta tartják. 
Létrehozását az az igény in-
dokolta, hogy a közös képvi-
selőknek szükségük volt egy 
olyan fórumra, ahol neves 
előadóktól kaphatnak szakmai 
segítséget, és akár egymással, 
akár az önkormányzat illetéke-
seivel megoszthatják nehézsé-
geiket, továbbadhatják egy-
egy elintézett ügy jó példáját.

Nemzetiségi Kerekasz-
tal: 2014 februárjában már a 
nemzetiségi önkormányzatok 
– Ferencváros Önkormányzatától kapott 
– Közraktár utcai új székhelyén rendezték 
meg a többéves múltra visszatekintő év 
eleji összejövetelüket. A nemzetiségi ke-
rekasztal célja, hogy a helyhatóság is in-
formálódjon a kisebbségek igényei, vissza-
jelzései felől, illetve segítséget nyújtson, 
például pályázatok 
előkészítésénél. A 
hivatalosan bejegy-
zett tizenhárom 
hazai kisebbségből 
tíz képviselteti ma-
gát a kerületben.

Számos civil szer-
vezet kapott ked-
vezményes bérleti 
díjú önkormányzati 

helyiséget. A kerület a velük kötött együtt-
működési megállapodások segítségével 
aktívan bevonta őket a helyi ifjúsági, idős-
ügyi és kulturális életbe. Az önkormányzat 
civil találkozót szervezett, ahol a helyben 
működő civil szervezetek megismerhették 
egymást, valamint tájékoztatást kaptak a 
különböző pályázati lehetőségekről és jog-
szabályi változásokról.

Ferencváros számára kiemelt jelentőségűek a kerületben működő intéz-
mények, egyházak, civil szervezetek, nemzeti kisebbségek. véleményük 
megismerése, tevékenységük összehangolása, a kerület életébe történő 
hatékonyabb bevonásuk érdekében az önkormányzat megújította a korábbi 
együttműködési formákat és új fórumokat hívott létre. 

Ifjúsági és Oktatási Kerekasztal alakuló ülése

Közös Képviselők Klubja

Párbeszéd  
Ferencvárosért
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egészségügy
Az előző városvezetés 2007-ben privatizálni akarta a Ferencvá-
rosi Egészségügyi Szolgáltatót (FESZ) az azóta már csődbe ment 
HospInvestnek. Az akkori ellenzék, illetve a lakosság közös fel-
lépésének eredményeként végül kihátráltak a magánosítás ötlete 
mögül. Ferencváros Önkormányzatának jelenlegi vezetése ezzel 
szemben kiemelt területként kezeli, ezért jelentős forrást biztosít 
a kerületben élők egészségének megőrzésére, javítására. Finan-
szírozza az alapellátást, a járóbeteg-szakellátást, folyamatosan 
fejleszti, illetve felújítja a szakrendelőt és a háziorvosi rendelőket, 
valamint bevezette a nagy népszerűségnek örvendő ingyenes la-
kossági szűrővizsgálatokat. 
2011‒2014 között az önkormányzat támogatásával 
megvalósult műszerfejlesztések  
(összesen 21 millió Ft értékben)
• Új fogászati kezelőegységet kapott a Mester, illetve a Börzsöny 

utcai gyermekfogászat 
• 2 darab ultrahang-berendezés és vizsgálófej beszerzése
• betegirányító rendszer kiépítése a Drégely u. 19. szám alatti 

háziorvosi rendelőben
• Refraktométer (szemészeti eszköz) beszerzése
• Andrológiai műszerfejlesztés
Véghezvitt ingatlanfelújítások
Az elmúlt négy év során az önkormányzat felújítatta Belső- és 
Középső-Ferencváros valamennyi háziorvosi rendelőjét 

Folyamatban van:
• A Mester utca 45. szám alatti szakrendelő bejáratának, lépcső-

házának, liftjének és két rendelőhelyiségének felújítása 30 mil-
lió Ft értékben

• informatikai fejlesztés 15 millió Ft értékben

Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok önkormányzati 
finanszírozásban
• szív- és érrendszeri
• glaukómaszűrés
• urológiai
• bőrgyógyászati
• egészségnapokon szervezett szűrővizsgálatok
• A teljesség felé idősügyi programon belül megvalósuló egész-

ségügyi tevékenység

Házfelügyelői rendszer 
A képviselő-testület 2011. februári ülésén döntött a házfelügyelői 
rendszer bevezetéséről a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú, 
felújított lakóházakban. Elsődleges szempont volt az önkormány-
zatra háruló feladatok – takarítás, kukák ürítése, kisebb javítási 
munkák elvégzése – minél hatékonyabb és gazdaságosabb ellátá-
sa, valamint a lakók kényelmének, biztonságának szavatolása. A 
házfelügyelői rendszer bevezetésével munkahelyeket teremtenek, 

ezzel együtt lakáshoz juthatnak aktív, keresőképes ferencvárosi 
családok. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, 
hogy a jelenleg 14 épületben működő struktúra jól vizsgázott.

„LÉLeK” Program
A „LÉLEK” Programon keresztül Ferencváros képzést, foglal-
koztatást és lakhatást biztosít hajléktalan embereknek.

átmeneti otthon
Az önkormányzat fenntartja és működteti a Ferencvárosi Gyer-
mekek Átmeneti Otthonát. Az intézménybe főként lakhatási 
gondokkal küzdő szülők gyermekei kerülnek be addig, amíg 
nem rendeződnek a gyermekek elhelyezésének körülményei. 
Vannak közöttük csecsemők és 16–18 évesek is, akik itt mindent 
megkapnak, ami a megélhetésükhöz szükséges, és természete-
sen a szülői látogatás is megoldott. Az otthon dolgozói biztosít-
ják a gyerekek iskolába, óvodába járását, lehetőleg oda, ahová 
azelőtt is jártak, így a barátaik és egyéb szociális kapcsolataik 
megmaradnak. Ezen felül szabadidős programokat és táborokat 
is szerveznek számukra.

Sport
• A ferencvárosiak sportolási lehetőségeinek javítása érdekében 

a helyhatóság sportkoncepciót dolgozott ki, és minden évben 
jelentős forrást – a költségvetés 1 százalékát meghaladó ösz-
szegben – biztosít a kerületben működő intézmények, sport-
szervezetek, egyesületek számára. 

• Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonú sportléte-
sítmények üzemeltetésére, fejlesztésére, a szabadidősport és a 
napi mozgást biztosító eszközök korszerűsítésére, sportrendez-
vények támogatására, valamint a fogyatékkal élők sportjának 
finanszírozására.

• A kerület több pontján korszerű, rekortán borítású futópályák 
és szabadtéri fitneszeszközök (felnőtt játszóterek) telepítésével 
igyekszik minél szélesebb körben népszerűsíteni a mindenna-
pos sportolás eszméjét.  

• Szakedzők vezetésével rendszeres, ingyenes szabadtéri edzé-
sek és „Nyitott tornaterem” elnevezésű programok várják – 
életkortól függetlenül – a kerület sportolni vágyó lakóit a Kö-
zépső-Ferencvárosban és a József Attila-lakótelepen.

A gondoskodás 
egyéb területei
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A városvezetés mindent megtesz azért, hogy a lakótelep még él-
hetőbb legyen, és – az új szemléletnek megfelelően – mindinkább 
kielégítse az ott élők igényeit. Ennek szellemében 2010 októbere 
után több olyan beruházás, fejlesztés is történt, melyet kifejezet-
ten az ott élők kívánságai alapján hajtottak végre.
• A lakók felé fennálló régi adósságát törlesztette az önkormány-

zat, amikor 2013-ban felújította és állampolgári bejelentések 
fogadására is alkalmassá tette a Börzsöny utcai rendőrőrsöt.

• A telepre egyre több fiatal család költözik, ezért folyamatosan 
nő az igény a bölcsődei férőhelyek iránt. Felmérve a lehető-
ségeket és a meglévő épületek adottságait, a legoptimálisabb 
megoldásnak a Manó-lak Bölcsőde férőhelyeinek bővítése tűnt. 
A Dési Huber utcai intézmény akadálymentesítése és teljes, 
energiatakarékos felújítása 145 millió forintos európai uniós 
támogatással valósul meg. A projekt részeként a létesítmény 
két csoportszobával és a hozzátartozó helyiségekkel, valamint 
kerttel bővült. A beruházás által 28 új és 40 felújított bölcsődei 
férőhely, továbbá hat új munkahely jött létre.

• A József Attila-lakótelepen élő idősek és kisgyermekes szülők 
igényének megfelelve, szeptember 1-jétől a 181-es és 281-es 
viszonylatokon kizárólag akadálymentes (alacsonypadlós) ki-
alakítású, sűrítettföldgáz-üzemű (CNG) buszok közlekednek. 
Ezek a dízelmotorokhoz képest sokkal kevesebb káros anyagot 
bocsátanak ki, és csendesebbek is, ezért nagymértékben hozzá-
járulnak a lakótelep környezeti állapotának, a lakótelepiek élet-
minőségének javításához. A 181-es járat útvonalát is meghosz-
szabbították, így szombat délelőttönként már a Napfény utcai  
termelői piacnál is megáll.

• Megújult és új szolgáltatásokkal bővült (pl. ingyenes internet-
hozzáférés) a Toronyház utcai önkormányzati ügyfélszolgálati 

iroda. Így a József Attila-lakótelepen élőknek már csak az ok-
mányirodai ügyek intézése miatt kell a Bakáts térre menniük.

• Több éve igényelt járdafelújítások (pl. Toronyház utca, Egyet-
értés utca) és teljes útszakaszok aszfaltozása (pl. Friss utca) tör-
tént meg ebben a ciklusban.

• A Napfény utca–Dési Huber utca kereszteződésénél lévő ki-
jelölt gyalogátkelőhelytől a Börzsöny utca–Csengettyű utca 
kereszteződése felé a legrövidebb út a parkon keresztül vezet. 
Ezt a kitaposott fű is egyértelműen jelezte. A földút eső esetén 
sáros, használhatatlan volt, ezért 64 méter hosszan betonlappal 
burkolták azt le. 

• A lakosság kérésének és javaslatainak alapján újították fel a 
József Attila-lakótelep Nagyjátszóterén lévő nyilvános illemhe-
lyet. A kisgyermekes családok körében sok évvel ezelőtt merült 
fel az igény a WC-k rendbetételére és egy pelenkázó kialakítá-
sára.

• Lakossági bejárás során érkezett jelzés, hogy esténként nem 
biztonságos közlekedni a Pöttyös utca 6–10. közötti járdasza-

Lakótelepi  
fejlesztések  
2011‒2014

józsef Attila-lakótelep. Ha ezt hall-
ja, a legtöbb ferencvárosi polgárnak 
valószínűleg a legvirágosabb, legzöl-
debb, legélhetőbb jelzők valamelyike 
jut eszébe. Az Üllői út–ecseri út–Gyáli 
út–Határ út közti területen, az egykori 
mária valéria-telep helyén 1957 és 
1980 között felépült 4, illetve 10 eme-
letes házakat nem zsúfolták össze, a 
tömbök között viszonylag nagy terüle-
tek maradtak szabadon. A megépítése 
óta eltelt évtizedekben Budapest 
legzöldebb lakótelepévé vált. Az évek 
során megnőttek az első építkezések 
idején nagy számban ültetett fák, 
és a házak közötti szabad területe-
ken kialakított parkok gondozása is 
meghozta az eredményt. A meglévő 
infrastrukturális és természeti adott-
ságoknak köszönhetően a lakótelep 
kellemes élettérré alakult, a lakások 
keresettek az egyedülálló fiatalok és a 
fiatal családok körében egyaránt.  
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kaszon, mert olyan sötét van, hogy a hazafelé igyekvők nem 
látnak a lábuk elé. Mint kiderült, a lakók a ’90-es évek végétől 
több levelet is írtak az ügyben, de kérésüknek nem tudtak ér-
vényt szerezni. Ferencváros Önkormányzata gyorsan reagált a 
jelzésre, és három kandelábert helyezett el az érintett szakaszon.  

további, 2010. október után megvalósított 
fejlesztések a józsef Attila-lakótelepen
• Platán Idősek Klubja új, nagyobb helyre (Toronyház u. 11.) köl-

töztetése, igényes felújítása, kapacitásbővítése.
• Lakótelepi Termelői Piac megnyitása, működtetése, további fo-

lyamatos bővítése a lakossági igényeknek megfelelően. Havon-
ta egy alkalommal bolhapiac megszervezése, szombatonként 
ingyenes vércukorszintmérés.

• Lakossági bejárások bevezetése – a képviselők a lakókkal 
együtt járják végig a problémás helyszíneket, és közösen kere-
sik a lehetséges megoldásokat.

• Térfigyelőkamera-rendszer fejlesztése, a tár-
sasházak számára lépcsőházi megfigyelőrend-
szer-pályázat bevezetése.

• A társasház-felújítási pályázat újragondolá-
sának köszönhetően 4 év alatt több mint 200 
millió forint jutott a lakótelep házainak reno-
válására.

• Társasházak akadálymentesítése (pl.: Bör-
zsöny utca 2/B).

• Közterületek virágosítása, egynyári növények 
biztosítása a társasházaknak. Föld Napja pá-
lyázat keretének emelése: csak 2014-ben 8800 
virágpalántát ültettek ki ez által a lakótelepen.

• Az autóbuszok és kamionok kitiltása a lakóte-
lep területéről.

• Iskolák, óvodák előtt várakozóhelyek kijelölé-
se, illetve korlátozott idejű megállási lehetősé-
gek biztosítása a szülők részére.

• Gyalogátkelőhelyek szintbeli kiemelése és 
forgalomcsillapító küszöbök (fekvőrendőr) kiépítése az Epres-
erdő utca teljes szakaszán. 

• Napfény utca–Epreserdő utca közötti szervizút egyirányúsítása.
• Új gyerekfogászati kezelőegység (Börzsöny u. 19.) átadása. 
• Ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok bevezetése. 

Helyszínek: Dési Huber Művelődési Ház, József Attila-lakóte-
lepi Közösségi Ház, József Attila-lakótelepi Kihelyezett Szak-
rendelő, Lakótelepi Termelői Piac. 

• Ingyenes kulturális és idősügyi programok bevezetése. Helyszí-
nek: lakótelepi idősklubok, Dési Huber Művelődési Ház, Kö-
zösségi Ház, Szent Kereszt Plébániatemplom, Nyúldomb.

• „Könyvet házhoz!” szolgáltatás bevezetése, és ingyenes könyv-
tárhasználat biztosítása a Börzsöny utcai könyvtárban a nyugdí-
jasok és a kismamák számára. 

• Ingyenes szabadtéri lakossági edzések bevezetése a Nyúldombon 
– hetente kétszer, edző biztosításával, minden korosztály számára.

• Nyári napközis tábor működtetése a József Attila-lakótelepen is 
(Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium).

• „Játszó-Szerdák” a nyári hónapokban a Nagyjátszótéren.
• Minifutballpálya létesítése a lebontott FTC stadion gyepéből a 

Nyúldombon.
• Parkőrzési feladatok közterület-felügyelet általi ellátása, játszó-

terek környékén külön járőröző egység szervezése.
• Közterület-felügyelet megerősítése a Határ út környékén és más 

problémás helyszíneken – a korábbi áldatlan állapotok felszá-
molása.

• Szolgálati lakás biztosítása kerületi rendőrök számára.
• Lakótelepi lomtalanítás átütemezése – korábban minden évben 

beleesett október 23-a, így az ünnepnapokon a lomokat kerül-
gették a lakók.

• Lakótelepi Hírlevél – időszakosan megjelenő, minden postalá-
dába eljutó részönkormányzati újság megjelentetése.

Folyamatban van
• Fizetős parkolási övezet kialakítása a József Attila-lakótelepen. 

A lakótelep bizonyos részeit – a metró közelsége miatt – sokan 
P+R parkolóként használják, megnehezítve ezzel az ott lakók 
gépjárműveinek elhelyezését. Az önkormányzat vezetése elkö-
telezett ez ügyben, ezért kidolgozták a terület fizetős parkolási 
övezetbe vonásának koncepcióját. A helyzet megoldása érde-
kében már számos lépés történt, elkészült például a megvaló-
síthatósági tervdokumentum, amelyhez a BKK beleegyezését 

is megszerezték. A rendszer kiépítése várhatóan még ebben az 
évben megkezdődhet, jelenleg a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyó 
határozatára várnak. 

• A Napfény utca–Lobogó utca nagy forgalmú, balesetveszélyes 
kereszteződésében az élelmiszer-áruházak előtti gyalogátke-
lőhely szintbeli kiemelést kap, amely az autósokat lassításra 
kényszeríti.

• A városvezetés a részönkormányzattal közösen folyamatosan 
vizsgálja a József Attila-lakótelep további forgalomcsökkenté-
sének, illetve parkolóhely-bővítésének lehetőségeit, például az 
Epreserdő utcában.

Nárcisz-ültetés a Nyúldombon



veszélyeshulladék-gyűjtés
A korábbi, három alkalommal szemben 
2013-tól már évente ötször – három kerü-
leti helyszínen – adhatják le Ferencváros 
lakói a háztartásukban összegyűlt veszé-
lyes hulladékokat. A gyűjtések alkalmá-
val jelentős mennyiségű, a környezetre 
fokozottan káros anyag – használt étolaj, 
lejárt szavatosságú gyógyszerek, festékek, 
lakkok, oldószerek, vegyszerek, nyom-
tatópatronok, dezodoros flakonok, fény-
csövek, akkumulátorok, autógumi stb. 
– került szakszerű ártalmatlanítást végző 

lerakóhelyre. A leadott hulladék meny-
nyisége 2010-ben 2492, 2011-ben 5544, 
2012-ben 16 640, 2013-ban pedig már  
17 203 kilogramm volt, amely jól mutatja: 
a lakosság egyre környezettudatosabban él 
és gondolkodik.

Környezetvédelmi jeles napok 
és akciók:
Föld Napja
Kerületünkben a Föld Napja alkalmából 
megtartott rendezvények évek óta a József 

Attila-lakótelepen 
zajlanak, a Nap-
fény utca–Lobogó 
u t ca–Csenge t tyű 
utca közötti lezárt 
szakaszon. A prog-
ramok sokrétűek: 
a gyerekek kézmű-
ves foglalkozáson 
vehetnek részt, ter-
mészetvédelemmel 
és ökológiával kap-
csolatos játékokat 
játszhatnak, sőt, bol-
hapiac is üzemel a 
helyszínen, amely a 

lakosság körében igen népszerű. A színpa-
di produkciók még látogatottabbá teszik az 
eseményt.
Autómentes Nap
A Föld Napja rendezvényhez hasonlóan 
az Autómentes Napot szintén a Napfény 
utcában rendezik. Egy szponzoráló cég tá-
mogatásának köszönhetően a szeptember 
végi esemény évről évre színvonalasabb és 
tartalmasabb. A rengeteg érdeklődőt vonzó 
előadások, koncertek mellett a kísérőprog-
ramok között szerepel környezetvédelmi 
ismeretterjesztés, fabiciklizés, kutyás be-
mutató, kézműves foglalkozás. A prog-
ram bővült – többek között – mászófallal, 
TRX-erőgépek bemutatásával, és persze 
nem maradhat el a nagy sikerű bolhapiac 
megrendezése sem. 
TeSzedd! akció
Magyarországon első alkalommal 2011. 
május 21-én szervezték meg a TeSzedd! 
önkéntes hulladékgyűjtési akciót, amely-
hez Ferencváros Önkormányzata a kez-
detektől csatlakozott. Az egyre több részt-
vevővel zajló akcióban a FESZOFE Kft. 
munkatársai segítik az önkénteseket: gon-
doskodnak a kesztyűk és szemeteszsákok 
kiosztásáról, utánpótlásáról, összegyűjtik 
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zöldülő Ferencváros

Ferencváros önkormányzatának kiemelten fontos célja a környezetvédelem, a 
környezettudatos életmód népszerűsítése. Különböző programokkal – Föld napja, 
Autómentes nap – hívja fel a figyelmet a környezetbarát gondolkodásra, de a termé-
szetvédelmi pályázatok szintén ezt a célt szolgálják. Az évenként öt alkalommal biz-
tosított veszélyeshulladék-gyűjtési akció egyre népszerűbb, a közösségi szolgálat, 
az önkéntesség pedig a felnövekvő generációknak ad útmutatást, hogy figyeljenek az 
őket körülvevő környezetre – Ferencváros így lesz igazán zöld-fehér és élhető.

Veszélyeshulladék-gyűjtés
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és az út szélére helyezik a megtelt zsáko-
kat, valamint elszállítják a gyűjtés közben 
előkerült nagyobb méretű hulladékokat.

Intézményi zöldprogram  
és környezettudatos nevelés
A képviselő-testület 2014. júniusi ülésén 
úgy határozott, hogy összevon két korábbi 
pályázatot, az Intézményi Zöldprogramot, 
illetve a Komplex Környezettudatos Neve-
lés programot, és kibővített tartalommal, 
valamint megemelt 
pályázati keretösszeg-
gel (4 millió forint) 
meghirdeti az Intéz-
ményi zöldprogram 
és környezettudatos 
nevelés Ferencváros 
köznevelési intéz-
ményeiben című pá-
lyázatot. Az önkor-
mányzati fenntartású 
és működtetésű böl-
csődék, óvodák, általános és középiskolák 
részére kiírt pályázatra 11 kategóriában 
jelentkezhetnek a kerületi intézmények, a 

környezet- és természetvédelemmel kap-
csolatos kirándulások, előadások, terep-
gyakorlatok lebonyolításától, az állatkerti 
és múzeumi órákon, foglalkozásokon való 
részvételen át a szelektív hulladékgyűjtés 
népszerűsítéséig.

zöld Udvar pályázat 
A Zöld Udvar pályázat egyedülálló kezde-
ményezés a fővárosban. A belső- és közép-
ső-ferencvárosi társasházak 20 százalékos 

önrész vállalása mel-
lett jelentős önkor-
mányzati támogatás-
sal tehetik zöldebbé, 
élhetőbbé belső ud-
varaikat. A rendkívül 
nagy érdeklődésre 
számot tartó pályázat 
keretösszege 2010 óta 
folyamatosan emel-
kedik, 2014-ben már 
a kezdeti összeg dup-

lája, több mint 7 millió forint állt rendel-
kezésre erre a célra. 2010 óta 77 társasház 
udvara újult meg a pályázatnak hála. 

Föld napja pályázat
A József Attila-lakótelep területén lévő 
társasházak részére – amelyek nem ren-
delkeznek belső udvarokkal – Ferencváros 
Önkormányzata minden évben, a „Föld 
Napja” (április 22.) alkalmából pályázatot 
hirdet egynyári virágpalánták telepítésére. 
A pályázók lakóépületenként maximum 
200 darab palántát igényelhetnek. A nyer-
tes pályázóknak – a lakóépület előtti köz-
területen vagy előkertben – a növények 
szakszerű elülteté-
sét és gondozását 
kell vállalniuk. A 
pályázatnak kö-
szönhetően csak a 
tavalyi évben 8800 
tő virágpalántával 
színesedett kerü-
letünk legnagyobb 
lakótelepe.

Légszennyezést mérőtábla  
üzemeltetése
A Ferenc körút–Üllői út sarkán lévő lég-
szennyezettség-mérő készülék kijelzőtáb-
láját az önkormányzat 2009-ben szerezte 
be. Üzemeltetésére, karbantartására Fe-
rencváros évente kétmillió forintot fordít. 

Szén-monoxid-érzékelővel  
a mérgezés ellen
10 darab, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által adományo-
zott szén-monoxid-érzékelőt adott át Bácskai János, Ferencvá-
ros polgármestere 2013. május 28-án azon helyi közintézmé-
nyeknek, ahol nyitott égésterű gázkészülékek üzemelnek. 

A lakosság egy-
re környezettu-
datosabban él 
és gondolkodik.

A leadott veszélyeshulladék 
mennyisége

2010    2011    2012    2013

2492 kg         5544 kg      16 640 kg  17 203 kg

Kizöldült a betonudvar

Faültetés a Fehérholló utcában

Te is szedd!
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A Ferencvárosi Művelődési Központ, a 
Pinceszínház, a Dési Huber István Műve-
lődési Ház, a József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Ház, a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény, a József Attila-emlékszoba 
és a Ferencvárosi Pincegaléria évente 
mintegy 1500 magas színvonalú kulturális 
rendezvénnyel nyújt színes választékot a 
lakosságnak. A már digitálisan is fogható 
9.tv és a Ferencváros újság mindezt pre-
zentálja a kerület életét bemutató műsorai-
ban, cikkeiben.

Az új városvezetés célja az volt, hogy 
meginduljon a kerületen belüli „kulurturiz-
mus”: a Bakáts tér és a József Attila-lakó-
telep, a Ferenc tér és az Aszódi-lakótelep, 
a Haller park vagy a kerület különböző 
templomai egyformán vonzó kikapcsoló-
dási, művelődési lehetőségekkel szolgál-
jon valamennyi itt élő számára – ilyenfor-
mán is erősítve a ferencvárosi közösséget, 
a ferencvárosi öntudatot.

Ma már nincs olyan nap Ferencváros-
ban, amelyre ne szerveznének több kul-
turális vagy szabadidős programot. Az el-
múlt négy év több ezer rendezvénye közül 
emeltünk ki néhányat, amelyekre különö-
sen büszke lehet a kerület.    

együtt a család
Immár negyedik éve zajlik nagy sikerrel, 
alkalmanként 200–300 gyerek részvéte-
lével a József Attila-lakótelepen a Játszó-
Szerda rendezvénysorozat, melyhez tavaly 
a Ferenc téri Játszó-Csütörtök is csatlako-
zott. 2014 nyarán 13 alkalommal vehettek 
részt a gyerekek a színházi előadásokkal, 
bábozással és kézműves foglalkozásokkal 
színesített programokon. 

A közös családi kikapcsolódás igénye 
hívta életre a Ferenc téri esteket, amelyek 
részeként a zenepavilonnál nyártól kora 
őszig számos koncertet élvezhetnek a ze-
nerajongók. A rendezvénysorozatok mel-
lett rendszeresen tartanak olyan közössé-
gépítő programokat, mint a jótékonysági 
gyerekruha- és játékbörzék, a baba-mama 
klubok, a főzőversenyek vagy a táncházak. 

Egy éve kelt életre a Ferencvárosi Cim-
borák családi eseménysorozat. Havonta 
400–500 fő élvezi ezt az interaktív kikap-
csolódási formát, amely erősíti a családi 
összetartást, és a különböző családok közt 
is barátságok szövődnek. Ezek a kulturá-
lis rendezvények mind-mind Ferencváros 
közösségteremtő alapjai, ami a hétköznapi 

emberek kiegyensúlyozott életének meg-
alapozói.

Ahogy Tóth Betty, a Ferencvárosi Műve-
lődési Központ és Intézményei igazgatója 
mondta: – Az itt élő emberek boldogságá-
hoz elengedhetetlen a kulturális kézfogás, 
az össztánc. Célunk, hogy a kerületben 
minden Ferencvárosról szóljon, és a ren-
dezvények által a különböző érdeklődési 
köröknek megfelelő számos közösséget és 
széles körű műveltségi összefogást valósít-
suk meg. A közösségi igények magas szin-
tű kielégítésével egyrészt Ferencváros tra-
dícióit ápoljuk, valamint új hagyományok 
letételével Ferencváros kulturális értéktá-
rát kívánjuk növelni. Munkánk a generáci-
ók közti hídépítést, az idősek és a fiatalok 
közti párbeszédet is elősegíti. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy az itt élők egyre job-
ban magukénak érzik Ferencváros kultu-
rális életét, a kis- és nagyrendezvényeket. 
Kodály Zoltán arra tanított minket, hogy 
„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk…” 
A ferencvárosi lakosság aktív közreműkö-
dését látva a közösségi programokban, hi-
szünk a kulturális ünnepek léleknemesítő 
és közösséget teremtő erejében.   

Pezsgő kulturális élet, a lakók 
ízlése szerint

Ferencváros szerencsés helyzetben van: Budapest és az ország kulturális életének 
olyan központjai találhatók itt, mint a nemzeti Színház, a művészetek Palotája, az 
Iparművészeti múzeum, a Páva utcai Holokauszt emlékközpont, a Budapest music Center 
vagy a ráday – kulturális főutca. Az új városvezetés azonban azt is fontosnak tartja, 
hogy legyenek olyan programok, amelyeket kifejezetten a kerületben élők ízlésének, 
igényeinek megfelelően, az ő számukra rendeznek. A Ferencvárosi művelődési Központ 
(FmK) és intézményei segítségével az elmúlt négy évben sikerült felpezsdíteni a helyi 
kulturális életet. 2010 után a legfőbb szempont az volt, hogy az ingyenes programok 
a kerület valamennyi részén (Belső-, Középső- és Külső-Ferencvárosban) elérhetők 
legyenek, és a városrészek sajátosságai tükröződjenek a kínálatban.
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Fesztiválváros
A hagyományteremtő nagyrendezvények 
közül az egyik legnépszerűbb a 2011 óta 
megrendezett – neves borászokat, stand up 
komédiásokat és zenekarokat felvonultató 
– szeptemberi Humor- és Borfesztivál Szó-
dával, mert a jó hangulat mellett arról se 
feledkezzünk meg, hogy Ferencvárosban a 
szódagyártásnak apáról fiúra öröklődő tra-
díciói vannak.

A Lakótelepi Mulatság szintén az őszt 
köszönti. A József Attila-lakótelepi Nagy-
játszótér és a Nyúldomb ad otthont a gye-
rekprogramoknak, sportfoglalkozásoknak 
és koncerteknek – tavaly számos más mű-
vész mellett Deák Bill Gyula, idén pedig 
Nagy Feró és a Beatrice lépett fel itt fő att-
rakcióként. 

A Ferencvárosi Tavaszi Fesztivál prog-
ramsorozatának vendége 2014-ben Érdi 
Tamás Prima Primissima díjas, világhírű 
zongoraművész volt. A fesztivál csaknem 
20 programjából egy-két kiemelkedően si-
keres esemény:
• játékos hangszerbemutató  gyermekek-

nek 
• a felnőtteknek bemutatták Moliére Tar-

tuff-jét
• az irodalom kedvelőinek Ferencváros 

irodalmi vonatkozásait reprezentálták a 
helyi írók, költők irodalmi szalonjával. 

• Szintén a Tavaszi Fesztivál kiemelkedő 
programja volt a József Attila szerelmi 
költészetéről szóló, élménydús iroda-
lomtörténeti előadás. 

Ferencvárosi művészek  
és mesterek

A ferencvárosi kultúra virágzásáért leg-
többet a kerületben élő művészek tesznek.
Az FMK-ban és intézményeiben rend-
szeresen találkozhat a közönség kerületi 
születésű vagy kötődésű alkotókkal, ze-
nészekkel, mesterekkel. Egy szintén új 
rendezvényen, a Rózsafesztiválon példá-
ul a 15 éve a Ferencvárosban muzsikáló 
KOLO Együttes lépett fel. Ugyanígy rend-
szeres szereplője kulturális életünknek az 
FMK-ban 25 éve működő Garabonciás 
együttes, vagy a több mint 90 éves múltra 
visszatekintő Ferencvárosi Herz Férfikar. 
A Művelődési Központ Női Kara fiatal, ám 
rendkívül tehetséges művészeti csoportja 
kerületünknek.

A fesztiválok mellett önálló esteken, 
tárlatokon mutatják be a helyi művészek 
munkásságát. Japántól az Egyesült Álla-
mokig rendeztek már kiállítást Tavaszy 
Noéminek, Ferencváros díszpolgárának 
– az ő tárlata nyitotta a 2014-es évet és a 

Magyar Kultúra Napját az FMK-ban. A 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
tárlatai a múlt mestereit és a kortárs al-
kotókat mutatják be. A jelenlegi kiállítás 
a legendás Mester utcai hentesmesternek, 
Brauch Ferencnek állít emléket, aki a Köz-
ponti Vásárcsarnok egyik első bérlője volt, 
majd  egy országos hírű nagyüzem és bolt-
hálózat tulajdonosává vált.      

józsef Attila öröksége
Kerek ötven éve emlékszik meg hazánk 
József Attila születéséről a tiszteletére 
életre hívott Költészet Napján. Ferencvá-
ros azonban egész évben ünnepli a költőt. 
Két éve nagyszabású rendezvénysorozat, 
a József Attila-versfesztivál indult útjára, 
amelyen belül közel kétszáz amatőr sza-
való mérettetett 
meg az óvodás 
korosztálytól a 
szépkorúakig . 
Az irodalom 
iránt mélyebben 
is érdeklődők 
számára a József 
Attila Irodalmi 
Szalon kínál re-
mek programo-
kat. 

József Attila 
kultuszának ápo-
lása elsőrendű 
feladatunk, hiszen büszkék vagyunk Fe-
rencváros világhírű szülöttére, aki a Gát 
utca 3.-ban látta meg a napvilágot. 

Kultúrák találkozása
Az elmúlt esztendőkben egyre gyakrab-

ban adódott alkalom bemutatni a testvér-
városok – az erdélyi Sepsiszentgyörgy, a 
felvidéki Királyhelmec, a vajdasági Ma-

gyarkanizsa és a kárpátaljai Beregszász 
– művészeit, hagyományait. A Pincegalé-
ria tavaly Terebesi Gyula királyhelmeci, 
ez évben pedig Sarnyai Zoltán (Sinus) és 
Srdić Igor (Zigor) magyarkanizsai fotómű-
vészek kiállításának adott otthont. A város-
vezetés nemcsak a felnőttek, de a gyerekek 
találkozását is szorgalmazza: immár má-

sodik esztendeje, a Nemzeti Összetartozás 
Napján a ferencvárosi iskolák tanulói és a 
határon túli testvértelepülésekről érkezett 
diákok közösen adnak elő magyar népda-
lokat. 

A Nemzeti Összetartozás Napján rendez-
ték meg továbbá a Nemzetiségi Kavalká-
dot, amely kifejezte, hogy nemzetünknek 

– a határokon túl 
élő magyarságon 
kívül – a velünk 
élő nemzeti ki-
sebbségek is ré-
szei. A IX. kerü-
leti nemzetiségi 
önkormányzatok 
meghívására négy 
náció – a görög, a 
román, a német és 
a szlovák – mu-
tatta be kultúráját 
a művészet és a 

gasztronómia tekintetéből.
Telt házas gasztronómiai és sportprog-

ramok mellett zajlott az idén júniusban 
11. alkalommal megrendezett Ferencvá-
rosi Roma Kulturális Fesztivál is, amely 
a békés egymás mellett élést, a szokások 
és hagyományok kölcsönös megismerését 
hirdeti.

ma már nincs olyan 
nap Ferencvárosban, 
amelyre ne szervez-
nének több kulturá-
lis vagy szabadidős 
programot.



minipálya és stadion
Új, minifutballpályát avattak a József At-
tila-lakótelepi Nyúldombon a Ferencváro-
si Torna Club 114. születésnapja alkalmá-
ból 2013 májusában. A 20 méter hosszú és 
10 méter széles, gyermekek számára ki-
alakított pálya füve az akkor éppen bontás 
alatt álló Albert Stadion gyepszőnyegéből 
származik, kivitelezését a FESZOFE Kft. 
végezte.

Idén augusztusban átadták a Groupama 
Arénát. Az FTC új stadionja – Magyaror-
szág legmodernebb sportlétesítménye – 
rekordgyorsasággal épült fel, és számos, 
itthon újdonságnak számító jellemzővel 
büszkélkedhet. A fedett nézőtéren kü-
lönböző árnyalatú zöld székek vannak, a 
mozgássérültek szintkülönbség leküzdése 
nélkül juthatnak el a számukra kialakított 
lelátórészre. A pálya körül nincs kerítés, 
csupán az ultrák szektorai elé húztak fel 
átlátszó függönyt, itt székek is csak a 
nemzetközi kupamérkőzéseken lesznek. 
A pályán történteket két hatalmas kivetí-
tőn követhetik a drukkerek. A játékteret 
vetett fű borítja, a talaj egy speciális keve-
rék, amelynek minden alkotóeleme hazai 
anyagokból készült. A 22 500 férőhelyes 
létesítmény a futball mellett sok más ren-
dezvénynek adhat otthont. 

Harangszentelés
A több mint százéves Örökimádás temp-
lom tornyába új harang költözött 2012 
decemberében, amelyet Székely János 
segédpüspök áldott meg. Felszentelését 
szentmise keretében tartották, a harangot 
névtelenségben maradni kívánó szemé-
lyek adományozták, védőszentje Árpád-
házi Szent Erzsébet.

európa  
legjobb piaca
Európa legjobb piacaként a Fővám téri 
Vásárcsarnok állt a CNN Travel toplistá-
jának első helyén 2013 tavaszán. A Nagy-
vásárcsarnok még a világattrakciónak 
számító isztambuli Nagy Bazárt is maga 
mögé utasította.

megnyílt a Bálna
Háromnapos programsorozattal nyitot-
ta meg kapuit a közönség előtt 2013 no-
vemberében Budapest új gasztrokulturá-
lis központja, a Bálna. Az  Új Budapest 
Galéria kiállítóterme és a páratlan dunai 
panoráma mellett biopiac, régiségüzletek, 
kávézók, teraszok is várják az idelátoga-
tókat.

A nándori  
Cukrászda sikerei
A kerületi Nándori Cukrászda „ribizli-
habos-almás réteges” tortája nyerte el a 
Magyarország Cukormentes Tortája címet 
2013-ban, amelyet az Egy Csepp Figye-
lem Alapítvány hirdetett meg.  2014-ben 
megismétlődött a siker, idén is a Nándori 
nyerte a versenyt „Csokis kaland” nevű 
édességével.

jennifer  
a vágta győztese
72 település versenyzője közül a Cordo-
ba nevű paripát megülő, Budapest-Fe-
rencváros színeiben induló Vass Jenni-
fer emelhette magasba a Nemzeti Vágta 
vándordíját, az 1848-as huszárszablyát 
2012. szeptember 16-án a Hősök terén.  
A Nemzeti Vágta Aranypatkós települése 
címet bizonyító emlékoklevelet pedig Lá-
zár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és 
a Nemzeti Vágta elnöke adta át Bácskai 
János polgármesternek.

ezredik állampol-
gárság a kerületben
Egy sepsiszentgyörgyi család tagjai vet-
ték át a Ferencvárosban kiosztott ezredik 
magyar állampolgárság emléklapját 2013 
márciusában. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes az ünnepélyes átadón úgy 
fogalmazott: az állampolgárság révén a 
szétszóródott magyarság közjogilag is 
újra eggyé válhat.

Szobrokat avattak
Két mellszobrot avattak az idegtudomány 
nagyjai: Szentágothai János és Santiago 
Ramón y Cajal professzorok tiszteletére 
2013. május 23-án a Semmelweis Egye-
tem Thaly Kálmán utcai elméleti tömbjé-
vel szemközti Szentágothai János tér név-
adó ünnepségén.

A szobrok alkotója Freund Éva szob-
rászművész.

orgonaszentelés
2012. április 15-én, 5 évig tartó átépítés 
után szentelte fel a Szent Kereszt temp-
lom megújult orgonáját Takács Nándor 
nyugalmazott székesfehérvári megyés-
püspök, aki meg is szólaltatta a hangszert. 
Kerényi Lajos atya köszönetet mondott az 
orgona építőinek, valamint a támogatók-
nak, akik adományaikkal hozzájárultak a 
hangszer elkészítéséhez.Szállodai fejlesztés 

hallássérülteknek
A hazai hotelek közül elsőként a Ráday 
utcai Ibis Budapest Centrum kínál széles 
körű, házon belüli megoldásokat a sike-
tek és nagyothallók ott-tartózkodásának 
kényelmesebbé tétele érdekében. A szál-
lóban egy többfunkciós, a szobában el-
helyezett jelzőrendszert alakítottak ki: a 
tűzriadót, a csengetést, a telefon csörgését 
és az ébresztést a rendszer erős, villogó 
fénnyel jelzi a vendég felé.

összetartozunk
Elültették a Nemzeti Összetartozás Fáját a 
Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébánia-
templom kertjében 2014. június 4-én. Az 
Alföld legnagyobb összefüggő erdejéből, 
a Gúti erdőből származó fehérakác-cse-
metét Tasó László országgyűlési képvise-
lő, Nyíradony polgármestere ajándékozta 
Ferencvárosnak. Miután Szabon Gábor 
plébános megáldotta a négy határon túli 
testvérvárosból érkezett termőföldet és az 
akácfát, Bácskai János, Tasó László és a 
testvérvárosok képviselői közösen elültet-
ték azt az Erdély, Felvidék, Kárpátalja és a 
Vajdaság területéről hozott földbe.

SzíneS vároS OtthOn, várOs FerenCvároS

díszpolgáraink
2012 óta december 4-én, Ferencváros 
Napján az Iparművészeti Múzeum aulá-
jában adják át a kerület által adományo-
zott elismeréseket, köztük a „Ferencváros 
díszpolgára” címet. 

Ferencváros díszpolgárává 2013-ban 
Erdő Péter bíboros, prímást, Esztergom-
Budapest Főegyházmegye érsekét  vá-
lasztották. 

2012-ben Zwack Péter posztumusz Fe-
rencváros díszpolgára címét özvegye és 
két gyermeke vette át. 

A képviselő-testület 2011-ben az FTC le-
gendás labdarúgóját, Albert Flóriánt  tün-
tette ki a Ferencváros díszpolgára címmel.

2010-ben Berlász Jenő történész, könyv-
táros, levéltáros részesült Ferencváros 
legrangosabb kitüntetésében.
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