Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2016. április 15-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Jelen van:

Sajó Ákos elnök,
Görgényi Máté,
Hidasi Gyula
Intzoglu István,
Szabó Gyula,
Szoboszlay Balázs tagok.

Hivatal részéről:

Madár Éva mb. irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
Varga Nóra csoportvezető,
Koór Henrietta csoportvezető,
Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.

Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a Hivatal képviselőit. A Részönkormányzat mai
ülését megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Rendkívüli ülést hívtunk össze,
melynek témáját ismerik. Két napirendi pontunk van. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 20/2016. (IV.15.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett pályázatok
elbírálása
Sz-137/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telepen új fasorok és
cserjék telepítésére
Sz-138/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő
Sajó Ákos képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Szabó Gyula, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett
pályázatok elbírálása
Sz-137/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Mindenki tud róla, olvasott és hallott az előterjesztésről. Szeretném, ha hozzászólnának a témához.
Görgényi Máté: A megjelölt 12.000 darab a maximális határ?
Madár Éva: Az igényeket adtuk össze, ennyi igény érkezett hozzánk, 12.000 darab palántára. Az előterjesztés
tartalmazza, hogy az előző években milyen darabszámok voltak. 2013-ban 8800 darab palánta került kiosztásra,
2014-ben 11.068 darab, 2015-ben pedig 10.686 darab.
Sajó Ákos: A kontingens nincs megszabva. Úgy gondolom, hogy Görgényi Máté is azt kérdezte, hogy ez a
12.000 a maximális darabszám? Amennyiben nem, akkor lenne egy javaslatom, amivel kiegészítenénk a
határozati javaslatot. Nálam és több képviselőtársamnál is felmerültek olyan problémák, hogy a lakók elköltöztek,
vagy más okból nem tudták időben beadni a pályázati dokumentumot, ezért tartalék keretként 500 darab virággal
többet írnék be a javaslatba, illetve ezt szavaztatnám meg a képviselőkkel.
Madár Éva: Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben 500 darab tartalék keretet képezünk, azt milyen módon,
kinek, és hogyan fogja szétosztani a két bizottság? Azt tervezzük, hogy április 22-én, a Föld Napja alkalmával
megtörténik a virágpalánták kiosztása a pályázóknak.
Sajó Ákos: Előzetesen beszéltünk a képviselőtársaimmal és abban maradtunk, hogy mindenki, aki ki akarja
osztani ezeket a virágokat, csinál egy listát a saját körzetében, aláírásával hitelesítve. Amennyiben marad a
palántákból – nem hiszem, hogy olyan sok maradna, de ha marad – akkor azt felajánlanánk a Ferencvárosi
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek, aki kiültetheti azokat a József Attilalakótelepi, vagy a Gyáli úti virágágyásokba.
Hidasi Gyula: Azt szeretném javasolni, hogy a Részönkormányzat adja Elnök úr hatáskörébe a tartalékkeret
felosztását, Sajó Ákos ossza szét azt.
Görgényi Máté: Szeretném jelezni, hogy hozzám nem érkezett ilyen kérés, így én, személy szerint nem kívánok
foglalkozni, élni a tartalék kerettel.
dr. Enyedi Mária: Az Mötv. szerint nincs lehetőség arra, hogy bármilyen döntést bizottsági elnökre ruházzunk.
Ez jogilag nem működik.
Sajó Ákos: Ezek tükrében még egyszer kérdezem a Hivatalt, hogy lehetséges e ez úgy, ahogy elmondtam.
Lehetséges plusz 500 darab palántát kiosztani azoknak, akik lekéstek a pályázatról? Lehetséges, hogy egy 500
darabos tartalék keretet képezzünk?
Madár Éva: Lehetségesnek lehetséges, de szeretnénk megtudni azt, hogy kinek adják a palántákat. Amennyiben
a bizottság eldönti, hogy kinek osszuk ki az 500 darab palántát, akkor természetesen kiosztjuk.
Sajó Ákos: Tehát ez abban az esetben működhetne, ha most megjelölnénk azt a néhány embert, akinek palánta
kellene, vagy pedig egy tartalékkeretet képezünk. Rendkívüli ülést kellene összehívnunk emiatt?
Hidasi Gyula: Azt szeretném javasolni, hogy ne hívjuk tartalékkeretnek ezt, hanem javasoljuk a Ferencvárosi
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek kiültetésre. Így a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. azokra a helyekre kiültetheti majd a palántákat, ahova
a Részönkormányzat javasolja.
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Madár Éva: A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
közszolgáltatási szerződésében benne van, hogy virágpalántákat kell kiültetnie, ám az előterjesztés szerint a
nyertes pályázónak az EVERLING Kertépítő Kft-t javasoljuk, mert ő tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ha
megvesszük az EVERLING Kertépítő Kft-től a palántákat, majd odaadjuk a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató
és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek, hogy ültesse ki azokat, az nem megfelelő.
Sajó Ákos: Visszavonom az 500 darabos kérésemet. Nem is gondoltam, hogy milyen „darázsfészekbe” nyúlok
bele. Szépen meg volt hirdetve a pályázat, sok helyen, vitrinekben, újságban, szájhagyomány útján is terjedhetett
volna, így aki lecsúszott róla, azzal sajnos nem tudunk mit tenni. Visszavonom a javaslatot.
Intzoglu István: Én is azt javaslom, hogy lépjünk vissza ebben a kérdésben. Az lenne a tiszteletteljes
javaslatom, hogy a jövőben próbáljunk meg felkészülni az ilyen helyzetekre. Amennyiben jogi lehetőség is van rá,
jó lenne olyan helyzetet teremteni, hogy ha valaki „elalszik”, legyen még lehetősége. Bizonyos társasházak
lemaradtak a pályázatról, és ez természetesen nem minden esetben a társasházi közös képviselőre vonatkozik,
hiszen a társasházakból vannak más szorgos emberek is, akik foglalkoznak a virágokkal, kiskertjükkel, és nem
minden esetben jut el hozzájuk ez a pályázati lehetőség interneten vagy más formában. Ha lehet, a jövőben
próbáljunk meg valamilyen jogi, vagy egyéb formát kitalálni erre.
Madár Éva: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy nemcsak az Ügyfélszolgálaton, és a honlapon
jelent meg a felhívás, az Iroda a közös képviselőknek is kiküldte e-mailben a pályázati felhívást.
Görgényi Máté: Ettől az ügytől teljesen elvonatkoztatva a pályázatnak pontosan az a lényege, hogy egy adott
időpillanatban addig beérkezett összes igényt egyszerre tudja kezelni a rendszer. Ha nem adunk határidőt
valamire, a határidőt nem tartjuk be, vagy a határidővel utólag játszunk, módosítjuk azt, akkor tulajdonképpen
már nem pályázatról beszélünk. Ha a bizottság abba az irányba akar elmozdulni, hogy a lakosság igényeit a
legapróbb részletekig tökéletesen rugalmas módon igyekszik kielégíteni, akkor nem javaslom a pályázati formát.
Amennyiben pályáztatunk, akkor viszont semmiképpen nem javaslom azt, hogy elkezdjünk azon vacillálni, hogy
van e határidő vagy nincs határidő, mert ha pályázatot szeretnénk, annak határideje van, pontosan azért, mert az
egyszerre beérkezett igényeket tudja elbírálni a rendszer, más különben nem pályázatról beszélünk.
Sajó Ákos: Egyetértek Görgényi Mátéval, természetes, hogy egy pályázat keretében vannak szabályok,
melyeket be kell tartani. Én is elmondtam már az előbb, hogy miért lépek vissza ezzel összefüggésben.
Szabó Gyula: A körzetemben 3-4 társasházvezetőt ismerek. A Dési Huber utca környékén állandóan
kérdezgetnek – gondolom Hidasi Gyulát is -, hogy mikor lesz virág. Ha lesznek szórólapok, szívesen kiosztom a
környéken, mert naponta kint vagyok az utcán, és állandóan kérdezgetnek, hogy mikor kapják meg a palántákat.
Honnan tudják ezt az emberek, társasházak? Szerintem bőven elég a 12.000 virág. Hogyan tudom értesíteni az
illetékeseket? Szívesen értesítem őket, mert ott vagyok állandóan az utcán. Jövő héten már 22-e van. Mikor
várható az értesítés? A Ferencváros Újságot 10-ből 5-en úgy ahogy van, bedobják a kukába. Hiába írjuk meg
benne az információt. Ha az lenne bele írva, hogy ingyen van a kenyér, akkor is kidobnák. Szeretném legalább
egy szórólappal tájékoztatni az embereket. Találjunk ki valamit. Én szívesen kiosztom, kirakom. Idén még nem
láttam ezt.
Sajó Ákos: Egyetértek vele, de mivel nem mostani keletű ez a pályázat, hanem legalább 10 éve megy, mindenki,
aki virágot szeretne, az felkészülhet rá, ha másképpen nem, akkor úgy, hogy lemegy az Irodába és rákérdez.
Azon kívül, hogy minden sajtóorgánumban, lehetséges reklámfelületen hirdette az Önkormányzat,
szájhagyomány útján is terjed. Az, hogy ezek után valaki mégsem tudja, az is előfordulhat, de nem tudunk
mindenkit kiszolgálni ezzel az információval.
Intzoglu István: Hogy miképpen jutnak el a társasházakhoz, vagy azok szorgos embereihez ezek a pályázati
lehetőségek? Természetesen kérdezgetik is ezt. Már az előző bizottsági ülésen is feszegettem, hogy a korábbi
gyakorlatoknak megfelelően akár már a februári bizottsági ülésen is döntést hozhattunk volna erről. Általában
mindig február végén van a bizottsági ülés, illetve a képviselő-testületi ülés, s így legalább egy hónapot tudnánk
hagyni a „későn kelőknek” a pályázásra. Azt, hogy ki csúszik le, ki marad le, át tudnánk hidalni ezzel.
Vitathatatlan, hogy úgy is lennének, akik lemaradnak, de nem lenne ennyire feszített a dolog.
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Madár Éva: Intzoglu István felvetésére reagálva szeretném elmondani, hogy február hónapban még nem
lehetséges a pályáztatás, mert februárban hagyják jóvá a költségvetést, és amíg a költségvetés nem készül el,
addig ez nem lehetséges. Az való igaz, hogy akár már márciusban is lehetne. A jövő évben igyekszünk korábban
a bizottság elé hozni a virágpalánták ügyét.
Mikor lesz a virágosztás és hogyan értesülnek erről a társasházak? Április 22-re, a Föld Napjára tervezzük a
virágosztást olyan formában, hogy aznap délelőtt házanként szétosztják a palántákat az Iroda munkatársai, és a
délutáni órákban - pontosan még nem tudom megmondani, hány órakor, de mindenképpen értesíteni fogjuk a
társasházakat - jöhetnek a közösségi házba, illetve a MÁV-Aszódi Lakótelepen az Ügyfélszolgálati Irodába a
virágpalántákért az illetékesek. Ezt megelőzően szerdán, de legkésőbb csütörtökön minden értesíteni fogunk
minden pályázót. Kértünk tőlük telefonszámot és e-mail címet is, ezért az értesítés, ahogy eddig minden évben,
most is e-mailen keresztül történik majd. Természetesen a képviselőknek is küldök egy-egy értesítést, hogy az
Önöknél érdeklődő társasházaknak pontos információval szolgálhassanak.
Szabó Gyula: Ha körbejárom az említett 3-4 közös képviselőt, és ma vagy holnap leadják igényüket, az
megfelelő? Lehetséges ez, vagy sem?
Sajó Ákos: Nem. Visszavontam ezt a keretet, és nem oldódna meg azzal a helyzet, ha három embernek tudna
virágot szerezni, mert akkor megint lenne még három, még öt. Görgényi Máténak igaza van. Ha egyszer
pályázatot hirdetünk, akkor a pályázat szabályait be kell tartani.
Madár Éva: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a MÁV-Aszódi lakótelep listáján 160. sorszámmal
szereplő NOVUS Gimnázium tévesen szerepel a mellékletben úgy, hogy megfelel a pályázati feltételeknek,
ugyanis az előterjesztésben leírtuk, hogy határidőn túl nyújtotta be kérelmét.
Intzoglu István: Tévesen került be a József Attila-lakótelep táblázatba 23. sorszámon a Fehérholló u. 2-4. cím.
Sajó Ákos: Köszönjük a kiegészítést. Három határozati javaslatunk van.
Madár Éva: A MÁV-Aszódi lakótelepen a 156. sorszámmal szereplő Táblás köz 11/197-ben a pályázó
benyújtotta a kérelmét, de nem adott meg darabszámot. Próbáltuk felhívni, de nem értük el, ezért szeretnénk
kérni a bizottságot, hogy határozza meg a darabszámot. Emellett a József Attila- lakótelep 26. sorszámánál sincs
darabszám. A pályázatot időben benyújtották.
Sajó Ákos: Legtöbben 30 darabos kérvénnyel álltak elő, ezért úgy gondolom, hogy annak a két pályázónak, aki
nem adta meg a darabszámot, szintén 30 darab palántát adjunk, ha mindenki jóváhagyja ezt. A végső
darabszámot kérem, mondják be.
Madár Éva: A végső darabszám 12.225 darab. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 2. határozati javaslatot
egészítsék ki azzal, hogy „a 3205. számú költségvetési sor terhére”.
Sajó Ákos: Köszönöm szépen, minden tisztázódott. Kérem, szavazzunk az Sz-137/2016. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal.
Több hozzászólás nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 21/2016. (IV.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-137/2016. számú – „2016. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta
beszerzésre és telepítésére meghirdetett pályázatok elbírálása” című – előterjesztést az alábbi módosításokkal:
- a határozati javaslat 2./ pontjában 12.225 darabszám megjelölése,
- a határozati javaslat 2./ pontjában „a 3205. számú költségvetési sor terhére” szövegrész megjelölése,
- az 1. számú melléklet 156. sorszámán szereplő Táblás köz 11/197 címnek 30 darab palánta
megjelölése,
- az 1. számú melléklet 160. sorszámán szereplő Vágóhíd u. 31-33. (NOVUS Gimnázium) törlése,
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- a 2. számú melléklet 26. sorszámán szereplő Hurok u. 3. címnek 30 darab palánta megjelölése.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telepen új fasorok
és cserjék telepítésére
Sz-138/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő
Sajó Ákos képviselő
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel van-e? Kérem, szavazzunk az Sz-138/2016. sz. előterjesztés elfogadásáról.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 22/2016. (IV.15.) sz.

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-138/2016. számú – „Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József
Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telepen új fasorok és cserjék telepítésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.
kmf.
Sajó Ákos
elnök
Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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