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Meghívottak:
Fazekas Bálint és Frank Gábor – Világ-Kép Kulturális Egyesület.
Görgényi Máté: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel az ülés határozatképes. Majd
napirend előtt szeretnék szólni. A meghívó szerinti napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés,
észrevétel?
Hidasi Gábor: A 2011. évi költségvetéshez kapcsolódó 8/8/2011. sz. módosító javaslatot is tárgyalja
meg a bizottság.
Görgényi Máté: Ez a napirend része, és tárgyalni fogjuk. Kérem, szavazzunk a napirendről.
Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
VÖ. 12/2011. (II.22.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
47/2011., 47/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
8/6-7/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./ Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város projektjének támogatási kérelme
Sz-26/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
4./ Távíró u. 21. sz. alatti járdaburkolat felújítása
Sz-94/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Görgényi Máté: Bejelentések érkeztek irányomba a József Attila-lakótelepről, hogy a
Részönkormányzat ablakaiban nem tudják a hirdetményeket elolvasni, mert az MSZP női tagozata
teleplakátolja. MSZP jelenlévő tagjait kérem, hogy tolmácsolják kérésemet, hogy a jövőben ne
folytassák ezt a tevékenységet.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
47/2011., 47/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hozzászólás nem volt a Részönkormányzat az alábbi határozatot hozta:
VÖ. 13/2011. (II.22.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 47/2011. sz. – ” Ferencvárosi
Önkormányzatának 2010. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
8/6-7/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Az I. fordulóhoz képest jelentős módosítások történtek. Néhány szóban: minden
olyan két forduló között beérkező javaslatot próbáltunk beépíteni, elég nehezen ment, de sikerült. Az
ellenzék oldaláról érkező kezdeményezéseket is, például a közcélú foglalkoztatás megjelenése 10 millió
Ft-tal, a parkfenntartás kiadásának emelése 10 millió Ft-tal. A tavalyi évben a Képviselő-testület által
megerősített kamerarendszer bővítésére adott pénzt megemeltük. Jelenleg 80 millió Ft-tal szerepel a
költségvetésben. A már meglévő térfigyelőkamera működtetésével kapcsolatban is elhangzott néhány
kérés. A jövőben a rendőrség a közterület-felügyelettel közösen fogja üzemeltetni. Visszakerült a
korábban tervezett összeg. Pál Tibor képviselő úrnak volt egy kérése, hogy a közgyógyellátás
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költségvetési sorát emeljük meg. Ezt megvizsgáltattam a Hivatallal. A szociális rendelet módosítása
kapcsán bekerült egy javaslat, ami valami hasonlót tükröz. A javaslat figyelembe veszi a képviselő úr
javaslatát, a kedvezményezettek számát próbáljuk meg növelni. Úgy gondolom, hogy ez megtörténhet.
Ennek a vitája az illetékes bizottság előtt le fog zajlani. Ehhez képest érkeztek további javaslatok. Pál
Tibor MSZP frakcióvezetőjétől jött egy hét pontból álló javaslatcsomag, amelynek összértéke 415 millió
Ft. Ez egy kicsit magasnak tűnik, főleg azért, mert fedezetére egy olyan épület értékesítését jelöli meg,
amely még nem történt meg, erről a Képviselő-testület még nem döntött. Az ingatlancsere folyamatban
van. Elég nehézkes ennek a javaslatnak a szószerinti beépítése. A további kérdéseket várom, arra
reagálok.
Hidasi Gyula: Szeretném megköszönni, hogy a két forduló között elég sok javaslatunk, illetve közös
javaslat is bekerült a költségvetésbe. Kérem, hogy nézze meg az Alpolgármester úr Pál Tibor 7 pontos
javaslatát, amiben elég sok megfontolandó javaslat van. A kórház tulajdonjoga ha felmerült, akkor
nézze meg a kórház földhivatali bejegyzését, hogy ki szerepel tulajdonosként. Lehet, hogy ez segítene
a tisztánlátásban. Az MSZP több olyan javaslatot tett, amellyel már az előző Képviselő-testület is
foglalkozott. Például az intézmények, sportpályák felújítása. Úgy gondolom, hogy ha ezek a Fidesz
oldaláról is támogatást tudnak nyerni, akkor nem nagyon elrugaszkodott javaslatok. Amennyiben lehet
ezeket is támogassák, ha máskor nem akkor a következő költségvetés. módosításánál vegyük
figyelembe. Az előző ülésen kértük, hogy a FESZ Kft-nek adott összeget módosítsák, ez meg is történt.
A FESZ Kft-nek van még egy plusz 15 millió forintos eszközbeszerzési igénye, amit szeretnék, ha nem
is a II. fordulónál, de a következő költségvetés módosításánál biztosítson a Képviselő-testület.
Sajó Ákos: Az MSZP által előterjesztett javaslatnak van két pontja, ami engem, mint egyéni képviselőt
és a körzetemet is érinti. A MÁV-Aszódi lakótelep csatorna-víz problémája és a Gyáli úti sportpálya.
Erről már én is nyilatkoztam a FIDESZ frakció előtt. Mindkét pont alkalmas a támogatásra, ha jut erre
pénz.
Formanek Gyula: A FESZ Kft-t elfelejtettem a sorból. A FESZ Kft. költségvetését a szerződésben
szereplő értéken szerepeltetjük, tehát visszatértünk ahhoz a tervhez, ami korábban is benne volt.
Leültünk, tárgyaltunk. A megállapodásnak az volt az eredménye, hogy ezt a fajta 15 millió forintos
egészségügyi gépműszerbeszerzési sort - elfogadta a FESZ Kft. jelenlegi vezetése és a Felügyelő
Bizottság is - nem törli az önkormányzat, hanem a 2011. év során biztosítja, ahogy a bevételek lehetővé
teszik. Ez a javaslat Pál Tibor képviselő úr javaslataiban is szerepel. Ugyanezt mondom a sportpályákra
is. A 4 sportpálya felújítását merésznek tartom, de 1-2 sportpálya felújítását megkezdhetjük,
amennyiben bevételeink lehetővé teszik. Magas céltartalékkal számolunk. Az intézmények 5 %-át
elvettük, és ezt céltartalékként szerepeltetjük. Szeretnénk elindítani azt a felújítási programot, ami a
korábbi években nem igazán működött, de az intézmények állapota ezt szükségessé teszi. Meg kell
nézni, hogy az intézmények alkalmasak-e felújításra, ha igen miket kell felújítani. Jó lenne, ha nyár
folyamán elindulhatnának a munkálatokat.
Vannak olyan elemei is a 7 pontos javaslatnak, amivel nem tudok mit kezdeni. Ilyen a Nehru park
felújítása, ami nem önkormányzati tulajdon, hanem fővárosi. Főváros tervezi a park felújítását. Úgy
tudom, hogy az új városvezetés kezdetben nem számolt a park felújításával, de most visszakerült a
tervek közé. Óvnám attól az önkormányzatot, hogy idegen tulajdonba beruházzon.
A Ferencváros Kártyára 20 millió Ft-ot állítottunk be, de ebből 10 millió Ft-ot a gyógyszerkártya
bevezetésére fordítunk. A 2-es pont gyógyszertámogatás formájában teljesülhet. A Márton utca
felújítása „nagy falat”. 200 millió Ft lenne a kivitelezése. Még a kiviteli tervek sem készültek el. A
pályáztatása, közbeszereztetése az év folyamán megtörténhet, és akkor 2012-ben elindulhat a felújítás.
Nem hiszem, hogy ez a lakóknál zavart okozhat.
A 4-es pontróll beszéltem. Az 5-ös pont: MÁV Aszódi lakótelep: tárgyaltunk, összehoztuk a feleket.
Elindult a MÁV és a lakók között egy párbeszéd. Eredmény lehet, hogy a rácsatlakozzanak a fővárosi
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hálózatra. Az önkormányzat ebből nem akar kimaradni, de meg kell várni a tárgyalások, tervek végét,
és akkor lehet érdemben tervezni. A 20 millió forint szerintem kevés lesz, az összeg ennek sokszorosa.
Várjuk meg a terveket, akkor tudunk összegszerűen tervezni. Erről biztosítottuk az ott lakókat és a
képviselő urakat is. A 6-os és 7-es pontokról is beszéltem.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt a Részönkormányzat az alábbi határozatot hozta:
VÖ. 14/2011. (II.22.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat úgy dönt, hogy a 8/6/2011. sz. – ” Ferencvárosi Önkormányzatának 2011. évi
költségvetése” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. február 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

3./ Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város projektjének támogatási kérelme
Sz-26/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Borsa József irodavezető
Hidasi Gyula: Kellően kimerítő volt az előterjesztés. Nem nagy az összeg, hogy ne tudnánk támogatni,
főleg, ha beépíthető a költségvetésbe. Ehhez kapcsolódóan van egy fájó pontom: az Ugri füles
játszótér, ahol a játszótér mellett van a távfűtőknek egy épülete, amit szintén egy kis dekorációval ki
lehetne kifesteni. Ha már ott vannak, akkor ezt is fessék le, ha belefér az összegbe.
Nagy Anikó: Én is egy helyszínt szeretnék kérni. A közösségi ház – Toronyház u.3/b - hátsó bejárata
mellett van egy kis falrész, ami össze van grafitizve, tehát legalább szebb lenne.
Görgényi Máté: A 26-os mellékletben már látható látványterv. Ez egy olyan terület, amit rendszeresen
látnak az ott élők. Lehetőség van-e további látványtervek készítésére, amit ki tudnánk tenni a
weboldalra, és a lakosság szavazna, hogy melyiket szeretné látni. Ha erre lehetőség van, akkor az ott
élők bevonásával még inkább népszerűsíthetnénk ezt a programot. Úgy gondolom, hogy 1 hónap elég
lenne az ott élőknek, hogy erről szavazhassanak.
Fazekas Bálint: Ennek a programnak vagyok a gazdája. Októberben kezdtük el a munkát a diákokkal,
minden feladatcsoportot maguk csináltak. Így a látványtervek is az ő munkájuk volt. Az iskolában
március 18-án van a művészetek napja. Folytatjuk az engedélyeztetési eljárásokat, mivel ez a BKV
területe is egyben, hiszen a Pöttyös utcai megállóhelyről van szó. Javaslom, hogy az önkormányzati
táblára az eddig elkészült verziókat tegyük ki, akkor nem kell újabb és újabb látványterveket készíteni.
Ha ki rakjuk a verziókat, azzal kikérhetnénk az ott lakók véleményét. A másik két helyszínt meg kell
néznünk, de nem zárkózunk el előle. Az biztos, hogy nem jön szóba az, hogy anyaghiány miatt nem
tudjuk lefesteni a felületet. Egy Facebook-os megoldást javasolnék a szavazásra.
Görgényi Máté: Miért találja jobbnak a Facebook-os megoldást?
Fazekas Bálint: Saját példánkból indultam ki. A Moszkva téri átalakításnál voltak olyan oszlop
lehetőségek, ahol kipróbáltuk ezt a megoldást és működött.
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Görgényi Máté: Van rögtön három lehetőség. Szavazással kapcsolatos részleteket lehet egyeztetni.
Nagy Anikó: A Facebook-ot és az internetes portálokat a fiatalok használják leginkább és a lakótelep
elöregedett. A Ferencváros újságban kellene biztosítani szelvényt.
Görgényi Máté: Ezeket majd kidolgozzuk a háttérben. Kérem, szavazzunk a javaslatról. Ezt a
javaslatot már korábban tárgyalta a Humán Ügyek Bizottsága és ott szavazategyenlőség volt. Kérjük fel
a bizottságot, hogy tárgyalják újra az előterjesztést, tekintettel arra, hogy a támogatást a bizottság tudja
biztosítani.
Több hozzászólás nem volt a Részönkormányzat az alábbi határozatot hozta:
VÖ. 15/2011. (II.22.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat felkéri a Humán Ügyek Bizottságát, hogy a Világ-Kép Kulturális Egyesület
kérelmét tárgyalja újra.
Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Görgényi Máté, Illyés Miklós elnökök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Fazekas Bálint: Csak egy megjegyzést szeretnék tenni. A Humán Ügyek Bizottsága úgy szavazott,
hogy 4 igen és 4 tartózkodás volt az eredmény, tehát senki nem nyomott nemet. Arról nem volt szó,
hogy nem támogatta a bizottság.
Görgényi Máté: Valóban így volt, én is megnéztem ezt.

4./ Távíró u. 21. sz. alatti járdaburkolat felújítása
Sz-94/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Hidasi Gyula: A felsorolt listával egyetértek. Két új helyszínt javaslok. Minden évben az
akadálymentesítés volt a Részönkormányzat egyik fontos programja. A Pöttyös utca 9. sz. előtt van egy
járda, ami nincs akadály mentesítve, egyik fele nincs meg és a Pöttyös utca 11. sz. előtt is van egy ilyen
járdaszegély. Az Ifjúmunkás utca 28. sz. mögött van egy háromsoros lapkőút, tavaly is tárgyaltuk, a
címlistában benne volt, kértük, hogy idén foglalkozzunk vele. Az irodával többször egyeztettünk, hogy
aszfaltozás ugyanolyan drága, mint a térkőburkolat. Ezt javaslom itt is. Az aszfalt nem annyira
környezetbarát. Kátyújavítás be van tervezve, ezt tapasztaljuk. Jó tapasztalatink vannak, amikor a
hibákat jelezzük, az iroda igyekszik kijavíttatni. Környezettől függetlenül csináltatja az iroda.
Görgényi Máté: Felvesszük a listára az említett helyszíneket. A kátyúzással kapcsolatban:
árajánlatokkal lássuk a teljes sort. Szeretném, ha soron szorítanánk helyet tartaléknak is. Preferencia
sorrend kell, először a baleset- és életveszélyes dolgokat kell megcsinálni.
Sajó Ákos: A listát bővíteni szeretném két helyszínnel: Az Aszódi telepen egy parkon keresztül vezet
út, amiről döntés volt, hogy aszfaltozni kellene. A másik pedig a Gyáli út és a Péceli út sarkán lévő park.
Erről tudnia kell a Hivatalnak is. Térkővel kellene lerakni az utat.
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Görgényi Máté: Ezeket a helyszíneket felvettük a listára. A korábbi döntéseknek utána nézünk.
Preferencia sorrend kell.
Hidasi Gyula: Aszódi út balesetveszélyes. Lehet, hogy nem aszfaltozni kellene, hanem döngöltkavicsot
kellene lerakni. Nagyon hosszú az út, az aszfaltozás nagyon megterheli a költségvetést. Vagy zúzott
kavicsot, esetleg murvát javaslok. Valós a gond, de el kellene gondolkodni, hogy mi legyen az aszfalt
helyett.
Görgényi Máté: A szakmai részről az iroda majd nyilatkozik.
Sajó Ákos: A murvás leszórás nem alkalmas oda. Gyerekek által sűrűn használt terület, széthordanák.
Szilárd burkolat kell oda. Azt, hogy mi a legjobb és legolcsóbb, döntse el a szakma.
Görgényi Máté: A határozati javaslat: 2011. április 5-i részönkormányzati ülésre a Vagyonkezelési és
Felújítási Iroda készítsen egy listát a kiegészített területekkel, mely tartalmazza az árajánlatokat.
Szeretném látni a költségvetési sort is. Ha lehetséges, akkor preferencia sorrendben, veszélyességi
alapon szerepeljenek a címek.
Több hozzászólás nem volt a Részönkormányzat az alábbi határozatot hozta:
VÖ. 16/2011. (II.22.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat felkéri a Jegyző urat, hogy az április 5-i ülésre készítessen egy címlistát a
felújítandó járdaburkolatokról az ülésen elhangzott javaslatokkal együtt. A listában szerepeljen a
költségvetési sor, árajánlat, és a lista sorrendje preferencia sorrend legyen a veszélyesség tekintetében.
Határidő: 2011. április 5.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.
Görgényi Máté
elnök
Galiger Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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