Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2019. március 1-én (pénteken) 8.30 órakor tartandó rendkívüli üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről: Dr Riskó György irodavezető, Dr. Világos István irodavezető-helyettes, Kiricsné Kertész Erika
csoportvezető, Kovaliczky Ágnes településrendezési ügyintéző, Dr. Molnár Andrea Szervezési és Informatikai
Iroda munkatársa, Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető.
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat rendkívüli ülésén megjelent
bizottsági tagokat, a Hivatal megjelent képviselőit Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az
ülést megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, hogy szavazzunk a napirend
elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 9/2019. (III.01.)

Határozat

Napirend:
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld
térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-73/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld
térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-73/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gyula: Nekem az Elnök úrhoz és az Irodához az lenne a kérésem, hogy ha megtörténik a pályázat kiírás,
erről szeretnénk kérni egy tájékoztatót, valamint azt, hogy kiktől kértünk árajánlatot, és mennyiért szereztük be az
egynyári virágpalántákat. Volt olyan év, amikor kifogásolható volt az egynyári virágoknak a minősége, legyen
megjelölve, hogy ki lesz ezért a felelős és ki lesz a kiosztásért a felelős.

1

Sajó Ákos: Változékony a minősége az egynyári virágoknak egyik évben szebb, nagyobb, másik évben kevésbé,
szeretnénk erről valamilyen tájékoztatást kapni. Úgy hallottam, hogy azért kisebbek ezek az egynyári virágok,
mert még nem indultak fejlődésnek. Tudom, hogy ezeket üvegházakban termesztik. Miért van, hogy egyik évben
kicsik, másik évben meg szépek? Ezt meg kellene néznünk. Megérdemlik, akik kapják, hogy szép virágokat
ültessenek el. Látványosabb az, ha már az elején látszik, hogy szépek a virágok.
Kiricsiné Kertész Erika: Köszönöm, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésen dönt, és hogy ebben segítségünkre voltak.
Van egy technológiája az egynyári virágtermesztésnek, ez úgy néz ki, hogy januárban elvetik a magot és
körülbelül május közepe az, amire a kész virágpalántákat előállítják. Május közepe az az időszak, amikor ki lehet
ültetni az egynyári virágokat a közterületekre, akkor már biztosan nincs fagy, ez a technológiai ideje. Ha mi
időben tudunk rendelni, akkor eleve nekünk termesztenek, le tudjuk foglalni úgy az ő kontingensüket, akkor
tényleg olyan palántákat kapunk, amit szeretnénk, és nem azt kapjuk, ami marad, amit nem vitt el senki.
Mindenkinek van egy adott kapacitása, amivel dolgozik, és a jókat időben lefoglalják. Ezért is kértük korábban
azt, ha mód lesz rá, hogy ez év végén esetleg majd a menetrenden egy picit emiatt változtatassunk, mert ha már
januárban le tudjuk foglalni, akkor nekünk termesztenek, és akkor az, egész más helyzet, mintha utólag
szedegetjük össze a virágokat. Természetesen fogunk tájékoztatást adni, arról, hogy kitől és milyen áron
szereztük be a palántákat. Az, hogy a palánta kicsi vagy nagy az pontosan emiatt a termesztés technológia miatt
is van. A termesztők többsége úgy állítja elő a palántákat, hogy május közepére vannak kiültetésre alkalmas
méretű palántáik. Ha mi jóval korábban hirdetjük meg a pályázatunkat, akkor kisebb plántákat tudunk berendelni.
Most azért ez a május 10-e már elég közel van a május 15-höz, hogy az idén szép palántákat sikerüljön
beszerezni. Feltehetően erre minden lehetőségünk meg lesz.
Sajó Ákos: Köszönjük szépen a jó híreket. Úgy tudom, hogy sövény nem lesz ebben az egynyári
virágosztásban. Felmerült egy olyan ötlet, hogy esetleg szeptemberben egy sövényültetési pályázatot is ki tudunk
írni. Van-e ezzel kapcsolatban újabb fejlemény vagy pedig ezt a Bizottság elé lehet tárni?
Kiricsiné Kertész Erika: Pillanatnyilag a sövény pályázattal kapcsolatban semmiféle előrehaladás, semmiféle
döntés nem született. Ezt végig kellene gondolni alaposan, mert a sövényosztás egy egészen más kategória,
mint az egynyári virágosztás. Úgy értem, hogy ahhoz technikai segítségre és megfelelő helyre is szükség van,
azt alaposan ki kell találni, hogy hol, milyen telephelyen legyen, ki az, aki fizikai munkásként ebben segíteni tud,
mert az irodánk ezt már nem tudja felvállalni, hogy a sövények osztásában is rész vegyen. Ennek az anyagi
fedezetét is meg kell keresni a költségvetésben, nem tudom, hogy a Bizottságnak ebből a keretéből esetleg
lehet-e, vagy ad erre fedezetet? Ha erre kifejezett kérés van, akkor üljünk le és beszéljük végig, hogyan és
milyen méretekben, milyen helyszínen volna lehetőség erre a pályázatra? Akkor kitaláljuk, hogyan lehetne
lebonyolítani.
Hidasi Gyula: Azt szeretném javasolni, hogy a parkfenntartás keretén belül legyen ez a sövény kiültetve.
Javaslom, hogy minden képviselő a saját körzetében gyűjtse össze, hogy hova szeretne sövényt, vagy az
igényeket mérje fel, és ez alapján a cég, aki most csinálja a parkosítást, akkor építse be a saját keretén belül és
akkor nem kell pályáztatnunk, hanem ő azokon a helyeken, amit mi kérünk, beülteti a sövényt.
Sajó Ákos: Én is valami ilyesmire gondoltam, mert sok helyen van már sövény, de nagyon ritka és el van kopva.
A pótlás indokolt lehetne.
Kiricsiné Kertész Erika: Ha jól értem Hidasi Gyula úr arra gondol, hogy a FESZOFE Kft. keretein belül történjen
ez a kiosztás. Azt javasolom, hogy ezzel kapcsolatban valamikor egy megbeszélésen esetleg üljünk össze és
találjuk ki, hogyan lehetne. Össze lehetne gyűjteni az igényeket és amennyiben a FESZOFE Kft-nek belefér a
parkfenntartási keretébe, akkor nyílván meg fogja tudni csinálni. Az is fontos, hogy ahová sövényt ültetünk, utána
azt azért önözni kell, ezt a feltételt is biztosítanunk kell. Ha erre meg van a kapacitás, csak akkor szabad ebbe
belevágni, illetve ha azok a lakók, akik kérték a sövényt, esetleg vállalják az első 2-3 évben történő intenzívebb
öntözését, mert anélkül főleg nyári időszakban ez tönkre fog menni.
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Sajó Ákos: Hidasi Gyula képviselő úr szerintem arra gondolt, hogy az a cég, aki az egynyári virágokkal is
foglalkozik, nekik le lehetne adni ezt a megrendelést is, mert az ültetés csak szeptemberben lenne. Azért kell ezt
későbbre vinni, mert úgy tudom, hogy a sövényeket akkor kezdik el ültetni.
Kiricsiné Kertész Erika: A egynyári virágplánta termesztéssel foglakozó kertészeti cégek általában mással nem
foglalkoznak, nekik az a tevékenységük. A cserje termesztés az egészen más kategória a kertészeten belül, az
egy faiskolai kategória, azzal faiskolák foglalkoznak. Kisebbek, nagyobbak, az attól függ, hogy éppen mit
termesztenek. Biztos, hogy ugyanazzal a céggel nem fogunk tudni ezzel kapcsolatban szerződni. Azt teljesen
más helyen kell beszereznünk.
Sajó Ákos: Köszönöm a választ. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a Sz-73/2019. számú előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 10/2019. (III.01.)
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelemi Bizottságnak a Sz-73/2019. sz. – ” Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat
kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására” című
– előterjesztést.
Határidő: 2019. március 01.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

Sajó Ákos: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
k.m.f.

Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Sajó Ákos
elnök

Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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