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Meghívott:

Hidasi Gábor képviselő.

Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Hidasi Gyula: Napirend előtt szót kérek és szeretném, ha a bizottság felvenné napirendre az Sz-20/2013. sz.
előterjesztést.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az így kiegészített napirendről.
Több hozzászólás nem volt a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 1/2013. (I.31.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztatás a József Attila-lakótelepen végzett parkfenntartási feladatokról és a jövőbeni tervekről
Sz-20/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Hidasi Gyula: Megjelent a Lakótelepi Hírlevél, amit még mindig nem tartunk demokratikusnak, mert a tartalmáról
megint nem tudtunk. Az Önök részéről nem nagyon érdekes, hogy mi hozzászóljunk, vagy tegyünk valami
észrevételt, de az ellenzéknek is volna tartalmi és egyéb észrevétele. Változatlanul az a kérésünk, hogy legyenek
demokratikusak, tájékoztatási jelleggel mi is értesüljünk erről a hírlevélről, ne csak a postaládába kapjuk meg,
tudjam kommentálni vagy módosítani a személyemet érintő megnyilvánulásokat.
Görgényi Máté: Mint az újságban feltüntetett felelős szerkesztő annyi válasszal szeretnék szolgálni, hogy a
szerkesztőség címe fel van tüntetve az újságban, oda lehet elküldeni, ahogyan Ön szeretne megnyilvánulni. Írjon
nyugodtan a szerkesztőségnek Képviselő úr, ha szeretne megnyilvánulni.
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Az a kérésem, hogy mint egyéni képviselő szeretném látni előzetesen, hogy mi
jelenik meg a Lakótelepi Hírlevélben, mert ez nem Fidesz híradó, hanem Lakótelepi Hírlevél, ha ez Fidesz híradó
nem kérek belőle példányt. Kérem, hogy a Részönkormányzat ülésén tárgyaljuk meg, hogy mi fog szerepelni
benne. Ha erre nincs idő, akkor rászánok egy órát, hogy átnézzük, mi szerepel benne vagy kérem, hogy a
Lakótelepi Hírlevélben ne szerepeljek.
Görgényi Máté: Mi volt az ügyrendi javaslat, miről kellene szavaznunk most?
Hidasi Gyula: Az lenne az ügyrendi javaslat, hogy a Lakótelepi Hírlevél megjelenése előtt történjen valamilyen
tájékoztatás az egyéni képviselő vagy az ellenzék irányába.
dr. Enyedi Mária: Ez nem ügyrendi javaslat, erről nem kell szavazni.
Görgényi Máté: Köszönöm a kiigazítást, nem kell szavazni.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula: Bő szöveges magyarázatot fűztünk a költségvetési rendelettervezethez, bizonyára látható,
hogy a korábbi évekhez képest elég jelentősen változott a költségvetés, és ebben a Részönkormányzat is
érintett. Egyrészt a parkfenntartási feladatot a FESZOFE Kft. kapta meg közfeladatként, ezért a FESZOFE Kftnek van külön egy olyan sor, ahol a közszolgáltatási feladatok fedezete szerepel. Ugyanez érvényes a
közterületek karbantartására, kátyúzására is. A jelenlegi parkfenntartási feladatoknál tipikusan azok a költségek
szerepelnek, melyek az öntözéshez és egyéb kisebb üzemeltetési költségekhez kapcsolódnak, ezek a FESZOFE
Kft. szerződésében nem szerepelnek. Új elemként megjelent az öntözőhálózat fejlesztése, ami általában a
kerületben is eléggé rossz állapotban van, feltehetően ez az összeg nem elég a teljes öntözőhálózat cseréjére,
viszont ütemezetten elkezdhető ez a feladat. Régi kívánsága volt ez a Részönkormányzatnak, tehát az idén
szeretnénk, ha elkezdődne. Továbbra is fönnmaradt és meg is emelkedett az a sor, amely az önkormányzati
szakfeladatokra vonatkozik. Ebben szerepelhetnek kisebb fejlesztések, akár a Részönkormányzat kérései, ezért
bátran tegyenek javaslatokat és hozzanak döntéseket arról, hogy a lakótelepen milyen karbantartásokat,
felújításokat szeretnének végezni, melyek szakfeladatként elvégezhetőek ennek a sornak a terhére. Megmaradt
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak a korábbi 30 millió Ft-os sora, ami
hasonló célokra fordítható. Utoljára hagytam talán az egyik leglényegesebb fejlesztést, amit az önkormányzat az
idén szeretne elindítani, ez a közintézményeknek az energetikai felújítása, ami 1,1 milliárd Ft-tal szerepel a
költségvetésben. Ez egy Európai Uniós forrásból támogatott fejlesztés lenne, az önkormányzat pályázatának
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eredményétől függően valósulna meg. Ebben a fejlesztésben jórészt a Részönkormányzat területén található
közintézmények vennének részt. Reményeink szerint hét pályázatból többet megnyerünk, így akár már az idén
megvalósulhatnának ezek a felújítások. Tavaly az önkormányzat megnyert egy bölcsődebővítési pályázatot, ez
egy 160 millió Ft-os fejlesztés, mellyel mintegy 28 fővel bővülhetne a Manó-lak Bölcsőde. Feladatként viszont
előttünk van az, hogy a jelenleg ebben az épületben működő idős otthonnak a helyét megtaláljuk, illetve a
felújítás megkezdése előtt elköltöztessük. Erre jelenleg a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
készíti a felmérést, és a második fordulóra fog konkretizálódni, hogy mekkora összeget kell a költözésre
fordítanunk, illetve a költözésben érintett épület felújítására, remélhetőleg a felújítást követően az idősek egy
megújult és nagyobb, jobb minőségű szolgáltatású idős klubban kapnak majd elhelyezést. A korábbi évekhez
képest elég jelentős számú fejlesztés, felhalmozás valósulhat meg az idén a Részönkormányzat területén.
Kérem, hogy támogassák a költségvetés kifüggesztését.
Galiger Zoltán a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Görgényi Máté: Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak a beszámolót. Azt gondolom, hogy ennek a
költségvetésnek a Részönkormányzat erőteljesen nevezhető nyertesének, ezért azt szeretném kérni, hogy
támogassák ezt a költségvetést.
Hidasi Gyula: Megtaláltuk, hogy hova tűnt a parkfenntartás és a közüzemeltetési sor, vagyis hogy átkerült a
FESZOFÉ Kft-hez, ezzel részben egyet is értünk. Amivel nem értünk egyet az az, hogy nem látjuk a
költségvetésnek a felhasználását. Most átadtunk a FESZOFE Kft-nek több mint 200 millió Ft-ot, de nem tudjuk,
hogy mire használja, hogyan használja. Sem a lakosság, sem az ellenzék nem látja a felhasználást. Változtatni
kellene ezen, mert az elmúlt 12 évben az ellenzék is, a lakosság is látta, hogy azt a 60-65 millió Ft-ot a
Részönkormányzat mire fordította. Ugyanez vonatkozik a közutak üzemeltetési költségkeretre is, amire volt 15
millió Ft-unk, a Hivatal mindig „beárazta” a felújítandó utakat, járdákat és januárban-februárban döntött a
Részönkormányzat arról, hogy mely utakat újítjuk fel, akadálymentesítjük. A következő részönkormányzati ülésre
részletes tájékoztatást kérek Elnök úrtól arról, hogy mely járdaszakaszokat sikerült 2012-ben felújítani.
Egyetértünk az öntözővíz-hálózati beruházással, öt évvel ezelőtt az egész lakótelepre elkészítettünk egy tervet,
kb. 4 millió Ft-ot szántunk erre. Ha ez a terv az önkormányzatnál fellelhető, akkor a tervezés már nem kerülne
pénzbe. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez szakaszonként történhet meg, és ez több éves, választási ciklusokon
átnyúló munka lesz. Alpolgármester úr kérésére javasoljuk a sportpályának a felújítását, valamint azt, hogy az
Aszódi úti lakótelep alsó parkrészében legyen műfüves pálya. Egyetértünk a bölcsődebővítéssel, és azzal is,
hogy az idősek klubját egy megfelelő helyre kell elhelyeznünk. Az az egy kifogásom van a költségvetéssel, hogy
a FESZOFE Kft-hez átkerül ennek az összegnek a nagy része, szívesebben láttam volna azt, hogy a nagy része
és plusz még az inflációnak egy bizonyos része is átkerüljön, hogy több pénzből tudjon gazdálkodni.
Görgényi Máté: Örülök neki, hogy ha jól értem, hogy az ellenzéknek is jelentős részben tetszik ez a
költségvetés. Azt gondolom, hogy amint azt az Önök frakciója ezt korábban elismerte, ez a valaha volt legjobb
költségvetés. Annyival szeretném mindenképpen kiegészíteni, hogy a FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója be fog
tudni számolni a FESZOFE Kft. működéséről. Szeretném arra felhívni Hidasi képviselőtársam figyelmét, hogy a
FESZOFE Kft. egy önállóan gazdálkodó szerv, és pontosan ezért készít üzleti tervet, majd tartja meg a
beszámolóját, hogy azokra a kérdésekre választ tudjon adni, melyeket Ön most feltett. Értem, hogy minden
egyes faültetésről Ön szeretne dönteni, viszont mi úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabb az a működési
metódus, amikor ezt rábízzuk egy ehhez értő és gazdálkodó szervre, aki ezt meg tudja határozni és az üzleti terv
alapján el tudjuk fogadni az ő működésének tervét, majd a beszámoló alapján meg tudjuk ítélni az ő munkáját.
Egy borzasztó öntözőhálózatot örököltünk Önöktől, azzal indult a ciklusunk, hogy nem lehetett kinyitni ezeket az
öntözőket, mert olyan szivárgások voltak, hogy házakat áztatott el, tehát irtózatos problémák voltak vele. Erre
most azt mondja képviselő úr, hogy szakaszonként kellene felújítani. Igazán hatékony az egésznek a lecserélése
lenne, annyira rossz állapotban van, de a költségek miatt erre nem nagyon van mód, viszont mindenféleképpen
erre költeni kell és ezt meg is fogjuk tenni. A járdák felújítását említette még képviselő úr, ezzel kapcsolatban is
egyébként mint egyéni képviselő, ha már a napirend előtti felszólalásnál utalt rá lehetősége van megismerni
ezeket, hogyha szükséges számára ez az információ, Ön mint képviselő hozzá tud jutni.
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Hidasi Gyula: Az öntözővíz-hálózatot mi is örököltük az átkosból, ez nem kérdés. Megcsináltunk egy tervet 4
millió Ft-ért, amit most szívesen átadunk, és most már lassan itt lesznek három éve, már el lehetett volna valamit
kezdeni belőle. Elnök úr még említette, hogy én személyesen szeretném tudni, hogy egy-egy fát vagy virágot
hova ültetnek. Ez tévedés, nem ezt szeretném tudni, de azt igen, hogy mennyiért. Itt nem az a probléma, hogy
hova, hanem, hogy az anyagi részét nem látja sem a lakosság sem az ellenzék. Az előző 12 évben a
lakosságnak ki volt téve a költségvetés, 65 millió Ft-ot kapott parkfenntartásra a Részönkormányzat, ebből 10
fillérre el tudtunk számolni, azért volt itt egy főkertészünk, hogy figyelemmel kísérje. Akkor sem az volt feltüntetve,
hogy melyik fát hova ültetjük, hanem az, hogy milyen áron és milyen minőségben.
Görgényi Máté: A következő napirendi pontunk úgyis a FESZOFE Kft. beszámolója az ügyvezető igazgató úr
által, úgyhogy azt gondolom, hogy választ kap a kérdésére. Első napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás? Kérem,
szavazzunk a kifüggesztésről.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 2/2013. (I.31.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 24/2013. sz. -„Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)” című - előterjesztést.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
2./ Tájékoztatás a József Attila-lakótelepen végzett parkfenntartási feladatokról és a jövőbeni tervekről
Sz-20/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója
Görgényi Máté: Megkérem Sebők Endre ügyvezető igazgató urat, hogy tartsa meg a beszámolót és azután
térhetünk rá a kérdésekre.
Sebők Endre: A lényegi dolgok le vannak írva a tavalyi, illetve az idei évre vonatkozóan a tájékoztatóban. A 100
százalékban önkormányzati tulajdonú FESZOFE Kft. gazdálkodása teljesen átlátható és átláthatónak is kell
lennie, nem mindig volt így a korábbi években. Az ellenzék is rendelkezik Felügyelő Bizottsági taggal, ahol
bármely képviselőnek bármely iratunkba betekintési és hozzáférési joga van. Az összes iratot tematikusan mi ki
is gyűjtjük kérésre, megvan, hogy tavaly mennyiért vettünk növényeket, kik voltak az alvállalkozók és
összegszerűen is ki tudjuk mutatni bármikor, hogy a József Attila-lakótelepen vagy az Aszódi úti lakótelepen vagy
bármely más területén a kerületnek mi és hogyan került felhasználásra a Képviselő-testület által megszavazott és
részünkre átadott feladathoz kapcsolódó pénzeszközökből. Az idei évre sajnos nem emelkedtek jelentősen a
növényzet, illetve a zöldterület fenntartási összegek. Egy komolyabb tétel van, ami az öntözőhálózat felújítására
kerül, erre közbeszerzést írunk ki. Nagyságrendileg 20 millió Ft-ot tudunk erre fordítani, de ez a teljes kerületre
vonatkozik. A József Attila-lakótelep területén a kb. 500 méternyi öntözőhálózat kicserélése vagy inkább
felújítása várható ez évben. Meg kell szüntetni a telepen, hogy a házak közvetlen közelében található parki
csapokról a lakók autót, kukát mossanak, illetve a ház belsejét erről a vízről lássák el, miközben az önkormányzat
éves szinten súlyos 10 millió Ft-okat fizet ki vízdíjként. Másik problémája ennek a rendszernek az, hogy ezt már
újítgatni nem érdemes, mert jelentős elszivárgás van. Az 1980-as években épült ki ez az öntözőrendszer,
elkorhadtak a csövek, elavult teljesen. A prioritás az, hogy azokra a parki területekre kerüljenek ki ezek az új
vízvételi lehetőségek, ahol a gyepfelület locsolása megtörténik. A korábbi évek során nem történt gyepesítés,
illetve felújítás, tavaly ez több mint 1000 m2-en valósult meg. Sövényültetés is már régen történt, ez szintén 1500
méter hosszon történt meg csak a lakótelepen és kb. 90 db fát ültettünk el. Sajnos tavaly volt egy erős viharkár,
45 fát kellett kivágni, ez egy olyan nem várt esemény volt, amivel nem tudtunk előre számolni. Látható, hogy a
virágbeültetéseket is egy kicsit komolyabban vesszük és nemcsak az egynyári-kétnyári, hanem évelő növény
beültetése is történik. Kimaradt a tájékoztatóból a Hospice Alapítvány által kezdeményezett nárciszültetés, ezt
folytatni szeretnénk. Tavaly a Kiserdőben az aljnövényzet irtása két alkalommal történt meg az átláthatóság és a
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közbiztonság érdekében, illetve azért, hogy az erdő parkerdői funkciója ismét előtérbe kerülhessen. Most
átlátható a kiserdő, a takarítás heti szinten történik. Felhívom minden helyi képviselő figyelmét, hogy a szemét és
sitt lerakásáról az itt lakók zöme tehet. Ha ez a parki terület átlátható, akkor sokkal inkább meg lehet gátolni azt,
hogy a bozótos részekbe ledobálhassanak zsákokat, nyilván a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel és a
rendőrséggel egyeztetni kell a terület felügyeletéről.
Hidasi Gyula: Szeretném megköszönni az igazgató úrnak, hogy az előző évben nagyon kiemelkedően tudtunk
együtt dolgozni. Nagyon jó ez a tájékoztató, az anyagi részét hiányolom. Nem aprózva kérem, hanem például volt
gyepfelületfenntartás, virágbeszerzés, gallyazás, növényvédelem, ez kb. 15 pénzügyi tétel és ezt a keretösszeget
tudnánk viszonyítani az előző évekhez. Látszik az eredménye, hogy ilyen sok embert foglalkoztatnak a
lakótelepen.
Görgényi Máté: Köszönöm szépen igazgató úrnak az eddigi tevékenységét, hozzám is csupa pozitív
visszajelzés érkezett és további jó munkát kívánok Önnek a folytatáshoz is. Ahogy Hidasi Gyula képviselő úr is
elmondta, az ügyvezető igazgató úr ténykedése nyomán jelentős számú munkaerőbővülés történhetett a
FESZOFE Kft-nél, és ennek meg is van az eredménye.
Sebők Endre: A Részönkormányzat következő ülésére elküldöm ennek a tájékoztatónak az összegszerű
táblázatos kiegészítését. Köszönöm a kollegáim nevében is a dicsérő szavakat. Jelentős mértékben tudtuk a
létszámot emelni, a közfoglalkoztatás nagyságrendje soha nem volt ekkora Ferencvárosban, mint tavaly. Ez
leginkább annak köszönhető, hogy egy új momentum is a rendszerbe került, ez a hajléktalanok
közfoglalkoztatása. Az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztató cége a FESZOFE Kft. Az idei évi terveink
között szerepel az, hogy egy külön Start mintaprojektként szeretnénk a hajléktalan foglalkoztatást folytatni, ez
annyiban érinti a Részönkormányzatot, hogy az ilyen mintaprojekteknek mindig van egy értékteremtő,
beruházásos része. Normál közfoglalkoztatás esetében az összes közfoglalkoztatásra szánt összeg 20%-át lehet
eszközre fordítani, a start mintaprogram keretében ez az összeg magasabb.
A kerületben kb. 100 ezer db egynyári, illetve kétnyári virág kiültetése történik, ezért nagy összeg az
alapnövények megvásárlása. A Start Mintaprogram keretében két 200 m2-es fóliasátrat szeretnénk kiépíteni a
Gubacsi úti telephelyünkön, ahol az árvácskáknak, illetve egyéb kétnyáriaknak a termesztését saját magunk
oldanánk meg, ami éves szinten olcsóbb. Másrészt a foglalkoztatási kötelezettségen kívül van még egy
vállalásunk, hogy valamilyen szinten tranzit munkahelyként is működhetne a FESZOFE Kft. A foglalkoztatás
mellé képzés is párosulna és így a kertészeti képzést teljesen komplexszé tudnánk tenni akár a
növénytermesztő, akár a parkgondozó feladatok szempontjából is. Idén is 200-250 fő hajléktalant szeretnénk
foglalkoztatni közfoglalkoztatásban, ebből ez a bizonyos szegmens lenne ez a 200 fő. A József Attila-lakótelepre
is jelentős létszám jutna, kb. 70-80 fő, ami egy ekkora lakótelep esetén több mint elég, de a rohammunkákhoz
szükséges ekkora létszám. A lakóktól is kedvező visszajelzéseket kaptam. De a „normál” közfoglalkoztatási
szegmens sem sérül vagy hanyagolódik el, annak keretében is olyan 100-150 főt fogunk foglalkoztatni, akiknek
szintén egy részük a lakótelepre lesz beosztva, így próbáljuk nemcsak a mennyiségét, hanem a minőségét is
növelni a munkánknak, így a Kiserdőre és a környékre is kellő figyelmet tudunk összpontosítani. Azt is sajnos
tudomásul kell venni, hogy tavalyhoz képest a gázolaj ára és a szemétlerakás díja jelentősen emelkedett, havi
szinten kb. 2 millió Ft-ot költünk csak arra, hogy a lerakó díjakat fizessük. A korábbi évek pazarló
gazdálkodásával ellentétben, amikor a cég jelentős összegeket fizetett a lomblerakásra, mi ezt megoldottuk egy
önkormányzati tulajdonú telken, a Lidl mögött van egy kb. 2 hektáros terület, amelynek egyrészt a fele véderdő
funkciót tölt be, másrészt beépítési és egyéb korlátozása van. Illegális hulladéklerakóként üzemelt a
korábbiakban ez a területet, amit tavaly amennyire lehetett rendbe hoztunk, jelenleg ott történik a kertészeti
melléktermékek ideiglenes tárolása. A lomblerakásért nem fizetünk, csupán a szállítási díjak merülnek fel, melyek
nagyságrendekkel kisebbek a sokmilliós tételhez képest. Kérem a képviselőktől, hogyha bármilyen észrevételük
van, vagy bejelentés érkezik, akkor hívjanak föl, vagy küldjenek egy e-mailt a FESZOFE Kft. e-mail címére és
minden esetben próbáljuk orvosolni a problémákat.
Sajó Ákos: Csatlakozom a dicsérők népes táborához. Az Aszódi úti lakótelepen is pozitívum, hogy többen
dolgoznak a FESZOFE Kft. alkalmazásában. Kiemelném, hogy mivel ez a hajléktalanszálló odakerült a területre,
nagyon megnőtt a bizalmatlanság a hajléktalanokkal szemben. Ezt tompítandó örömmel tudok beszámolni arról,
hogy egyre több olyan hajléktalan dolgozik a FESZOFE Kft-nél, aki ott is lakik a hajléktalanszállón és úgy tudom,
hogy ügyvezető igazgató úr komolyabban is foglalkozik ezzel, megkeresi az illetékeseket, hogy ne kelljen teljesen
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más területekről bejárniuk dolgozni, hanem ott is lakjanak ezek a hajléktalanok. Ez a közbiztonságot is növeli,
mert akik ott laknak, azok nem követnek el annyi szabálytalanságot.
A József Attila Városrészi Önkormányzat a napirenddel kapcsolatban nem hozott határozatot.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. További szép napot mindenkinek.

k.m.f.

Görgényi Máté
elnök

Czirok Róza
jegyzőkönyvvezető
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