Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2017. december 14-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
IX. Toronyház u. 3/b

Jelen vannak:
Sajó Ákos,
Görgényi Máté,
Hidasi Gyula,
Intzoglu István,
Szabó Gyula,
Szoboszlay Balázs tagok.
Hivatal részéről:
Szili Adrián irodavezető, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Nehéz Jenő Szervezési és
Informatikai Iroda munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Tabajdi Eszter jegyzőkönyvvezető.
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén a bizottság megjelent tagjait,
a Hivatal képviselőit. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Bejelentem,
hogy ez a mai alkalom nem az év utolsó ülése, mert lesz egy rendkívüli ülés 2017. december 21-én, erre még
számítani kell, lesz róla értesítés. Helyszín a Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem. Kérem, hogy vegyük le
napirendről a 271/2017. sz. – ” Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MÁV lakótelep vízellátása
tárgyában” című előterjesztést. Ezt majd a következő ülésen tárgyalja a bizottság. Kérdés, észrevétel?
Hidasi Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 31/2017. (XII.14.)

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása
(egyfordulóban)
267/2017., 267/2/2017 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)
269/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve
276/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat, a József Attila-lakótelepet érintő, BKK jegyértékesítő automata telepítésére
Sz-510/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok

(5 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Hidasi Gyula: Azzal a kéréssel fordulok a Részönkormányzat tagjaihoz, hogy nem a mostani költségvetési
évben, hanem a következőben a járda-felújítási munkálatok szerepeljenek. Nem csak járda-felújítás, hanem
úttest-aszfaltozás, valamint a vízelvezetéseknek a megoldása is. A szakiroda felmérte, elvégezte az
árkalkulációt, amelynek az összege elég komoly lett. A költségvetésben ezekre a munkálatokra 25 millió forint
szerepelt. Azt a kérem, hogy a Részönkormányzat támogasson abban, forduljunk együtt a Polgármester úrhoz,
hogy a 2018-as évben ezt az összeget az említett munkálatokra fordítsuk. A Részönkormányzat kérje fel a
Polgármester urat, hogy a 2018-as költségvetésben a 25 millió forint mellett még 25 millió forinttal támogassa a
munkálatokat. Bízzuk meg az Elnök urat ennek az előterjesztésnek az elkészítésével, és december 21-én ezt
tárgyaljuk meg.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása
(egyfordulóban)
267/2017., 267/2/2017 sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a 267/2017. számú előterjesztésről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 32/2017. (XII.14.)
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 267/2017. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési módosítása
(egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)
269/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a 269/2017. számú előterjesztésről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 33/2017. (XII.14.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 269/2017 sz. –
”Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi
munkaterve
276/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a 276/2017. számú előterjesztésről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 34/2017. (XII.14.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 276/2017 sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkaterve”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat, a József Attila-lakótelepet érintő, BKK jegyértékesítő automata telepítésére
Sz-510/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok
Sajó Ákos: Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni?
Intzoglu István: Nem kívánom indokolni.
Sajó Ákos: Nekem lenne egy megjegyzésem: az automatatelepítések mindig azzal járnak, hogy esetleg
meghibásodik, elrontják. Lehetne egy olyan verzió, hogy a postát megkérni, hogy ott is lehessen jegyet árusítani.
Egyrészt kényelmesebb lenne, másrészt anyagilag is kényelmesebben járna az Önkormányzat.
Intzoglu István: Ez természetes, amit Elnök úr felvázolt, az teljesen jogszerű. Sőt mi több, a megjelölt helyen ott
van a térfigyelőkamera is. Most a Lidl - SPAR oldalról beszélünk, az majd a BKK feladata lesz ezzel kapcsolatban
megtárgyalni a pontos helyszínt. Az előterjesztésben csak felvázoltam, hogy minden adott hozzá, ezt csak
kezdeményeznie kell a Polgármester úrnak egy tárgyaláson.
Görgényi Máté: Az a baj, hogy nem értettem pontosan, hogy hova tervez az előterjesztő automatát helyezni?
Mind a két oldalra?
Intzoglu István: Nem, ez az előterjesztés csak lehetőségeket vázol fel. Vagy az egyik vagy a másik oldalra
tervezzük ezt megvalósítani. Majd a BKK tárgyalások eldöntik, hogy melyik oldalra kerül az automata. Magam
részéről, én a postai oldalra tenném, ott, ahol egy boksz is volt, ami megszűnt. De szerintem ennek nem lesz
igazából akadálya. Csak a BKK-n múlik majd.
Sajó Ákos: Más hozzászólót nem látok, kérem, hogy szavazzunk az Sz-510/2017. számú előterjesztésről. Azt
gondolom, hogy mindenképpen meg kell szavaznunk, mert a felvetés nagyon aktuális.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 35/2017. (XII.14.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy az Sz-510/2017. számú előterjesztés 1. számú
mellékletében megjelölt területen, a Napfény utca – Lobogó utca kereszteződésénél vagy annak közvetlen
közelében új jegykiadó automata telepítését támogatja és felkéri a Polgármester urat, hogy kezdeményezze,
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illetve folytassa le a Budapesti Közlekedési Központ illetékes munkatársaival az egyeztetéseket az új jegykiadó
automata létesítésének érdekében.
Határidő: 60nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Sajó Ákos
elnök

Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Tabajdi Eszter
jegyzőkönyvvezető
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