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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat  

2020. július 28-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:   Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
   Budapest IX. Toronyház u. 3/b  
 
Jelen vannak:  Hidasi Gyula elnök, 

Csóti Zsombor, (igazoltan távol) 
Sajó Ákos,  
Füzes Gábor Iván, 
Varga József, 
Szabó Gyula tagok. 

 
 
Hivatal részéről: Dr. Szabolcs Mária Aljegyző, Romhányi Ildikó a Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettese, Nehéz 
Jenő és Dauda László a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársai, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hidasi Gábor 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést 9.12 órakor megnyitom. Ügyrendi javaslatom van, hogy a jegyzőkönyv második aláírója 
Sajó Ákos képviselőtársam legyen. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk erről. 
 
Más javaslat nem érkezett, a bizottság a jegyzőkönyv második aláírója tekintetében az alábbi határozatot hozta. 
 
 
RÖNK 29/2020. (VII.28.) sz. 

Határozat 
A József Attila Részönkormányzat úgy dönt, hogy a 2020. július 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvét Jancsó 
Andrea helyett Sajó Ákos bizottsági tag írja alá. 
Határidő: 2020. július 28. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 30/2020. (VII.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete 
(egyfordulóban) 

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Szabó Gyula: Azt szeretném megkérdezni Elnök Úrtól, hogy tudja-e, hogy a Börzsöny utca 13. sz. alatt délután 
alapítványi ülést akar tartani Döme Zsuzsanna alpolgármester asszony. 500 ezer forintot akarnak a 
nyugdíjasoknak szétosztani. Tudni kellene erről az itt élő lakosoknak. Kérem, hogy ennek nézzünk utána. 
 
Hidasi Gyula: Köszönöm szépen a kérdést, de erről nem tudok semmit, ennek utánanézek, és a következő 
Városrészi Önkormányzati ülésen elmondom erre a választ. 
 
Szabó Gyula: A múltkori ülésünkön itt volt a Főkapitány úr. Láttad Elnök úr a tegnapi Lokál-t? „A Budapestieknek 
elege van a balhés kéregetőkből” címmel megjelent egy cikk. Mi egy helyen lakunk, tudod, hogy mennyi ember 
jár oda kéregetni 100-200 forintért. De hiába szóltam itt a múltkor a Rendőrkapitány úr helyettesének, rendőrt 
azóta se látok, senkit nem látok, és a múltkor láttad Elnök úr Te is, hogy ott mennyien vannak. Utána kellene 
ennek nézni, hogy valamit csináljanak. 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete 
(egyfordulóban) 

123/2020. sz., 123/2/2020. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: A 3928 költségvetési soron most a költségvetés módosításánál van 120 millió forint. Ezzel 
gondolom, hogy mindannyian egyetértünk. A Városrészi körzetben 4 egyéni képviselő van, úgy gondolom, hogy 
ez 40 millió forint. Természetesen, majd ha ezt megszavazza a Képviselő-testület, akkor el fogjuk tudni osztani. 
Erre tartunk majd vagy egy rendkívüli vagy egy rendes részönkormányzati ülést. Mindenféleképpen örülök annak, 
hogy ez bekerült a költségvetésbe.  
A 4014 költségvetési soron, ami a „Játszóterek felújítása”, az iroda tájékoztatása szerint most elfogyott a pénz a 
2019. év játszótér felújításai elkészültek, és ezzel áthúzódott 2020. évre. Tehát ez a pénz elfogyott és mivel 
megtörténtek a Városrész területén a közösségi tervezések, ezért az I. ütemre szeretnénk erre a sorra kérni 120 
millió forintot, hogy a Pöttyös utca 9. és a Távíró utca 24. számnál lévő játszóterek felújítása el tudjon kezdődni. A 
harmadik javaslatom az lenne, hogy a 4121 költségvetési sor, ami egy tervezési keret, szeretnénk, hogy abból a 
MÁV lakótelep csatornázási tervezési költségére 10 millió forintot biztosítson a Polgármester Asszony. Ez a 
három módosító javaslatom lesz. Megkérdezem, hogy ehhez van-e valakinek valamilyen kérdése, észrevétele? 
 
Varga József: Szeretném indokolni ezt a 4121-es költségvetési sort. Az előző ülésünkön két kérdésem volt, az 
egyik az, hogy hogy áll a MÁV-telep közmű átadása? Arra Szili Adrián irodavezető úr azt mondta, hogy nincs rá 
pénz. Megnéztem most a költségvetést, és a 4121-es költségvetési sorban valóban az 50 millió forintot 
lecsökkentették 45 millió forintra, 91 %-ára levitték. De ez csak 5 millió forint mínuszt jelentett. Tehát nem minket, 
a MÁV-telepet érintette, gondolom én. Ő ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy nincs rá pénz. Ezért, hogy 
egyértelmű legyen a jövőben, hogy legalább az ez évre vonatkozóan legalább a tervezésre a pénz megvan, és 
induljon el valami, akkor szerepeljen egy külön sorban, hogy MÁV lakótelep csatornatervezési díja 10 millió forint, 
a bizottság pedig legyen a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság és a József Attila 
Városrészi Önkormányzat. Ez is lemaradt. Miért mondom ezt? Azért, mert egy 2003-as önkormányzati rendelet 
szerint, tehát már 17 éve a közműveket fel kellett volna újítani. Az előző évben sikerült megoldani a vizet, ezt is 
úgy tudtuk megoldani, hogy majdnem 9 éven keresztül kb. 15 alkalommal összeültünk az érintett felekkel, amin 
minden esetben részt vett a Városrészi Önkormányzat, az országgyűlési képviselő is, valamint a Polgármester Úr 
irodájában is több esetben volt tárgyalás. A lakossági megbízott is részt vett személyemben 7 éven keresztül. 
Ezek szerint nem egy egyszerű dolog. Miért mondom ezt? 2011 óta Kormányrendelet van arra, hogy csak Állam 
és önkormányzat üzemeltethet vízi közművet, tehát csatornát és vizet. Hiába van meg a rendelet, a MÁV nem 
adta át a Fővárosnak. Miért nem adta át? Azért nem adta át, mert a Csatornázási Művek és a Vízművek csak 
olyan állapotú rendszert vesz át, ami üzemképes. Sajnos a rendelet nem nyilatkozik arról, hogy kinek a 
költségére kell ezt megoldani. Ami nagyon érdekes, hogy a Főváros is és a Víz- és Csatornázási Művek is 
fővárosi tulajdon. Tehát jóformán egymásnak kellene átadnia, és e helyett az Önkormányzat saját költségéből 
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biztosított erre 30 millió forintot. A végén úgy jött ki, hogy nem csak harmadrészbe osztották a költséget, adott 
bele az Önkormányzat, adott bele a MÁV és adott bele a Csatornázási Művek is. Sőt a telken belüli részt is 
felújította az Önkormányzat, így jött ki az a 40 millió forint. Mindenképpen indokolt lenne munkacsoport felállítása, 
ahol az érintett felek is részt vesznek, hogy elinduljon valami. Ebben az évben a tervezést meg kellene rendelni. 
A múltkor feltettem a kérdést, az volt a válasz, hogy nem rendeltük meg, mert nincs rá pénz. Az a kérésem, hogy 
egyértelmű legyen a jövőben, hogy erre van pénz. 
 
Hidasi Gyula: Megkérdezem a pénzügyi irodavezető-helyettes asszonyt, hogy lehet-e olyat csinálni, hogy külön 
sor legyen erre? 
 
Romhányi Ildikó: Természetesen lehet külön soron hozni, amennyiben az előterjesztő úgy dönt a költségvetés 
készítésekor illetve módosításakor, hogy legyen külön soron szerepeltetve. Mindenképpen az előterjesztő 
döntése. A 10 millió forinttal az év elején úgy voltunk, hogy az 50 millió forint be volt tervezve ezen a soron, 
azonban márciusban, amikor kihirdették a veszélyhelyzetet, akkor át kellett alakítani a költségvetést, le kellett 
csökkentenünk jelentősen a bevételi oldalát, a kiadásokból is el kellett vonni összegeket, előirányzatokat. Most a 
zárszámadást nem hoztam magammal, de abból derülne ki, hogy a jelenlegi 45 millió forintból mennyi a tavalyi 
összeg, amit előirányzatban áthoztunk az idei évre, és mennyi az idei összeg. Ezt természetesen meg fogom 
tudni nézni az irodán a pénzügyi integrált rendszerünkből. A lényeg az, hogy ezt a 10 millió forintot, ha az 
előterjesztő úgy dönt, lehet külön szerepeltetni. Amennyiben most nem fér bele, lehet javasolni, hogy emeljék 
meg a költségvetésben. A 120 millió forintról szintén az előterjesztő fog dönteni, hogy mi történjen, vagy mi ne 
történjen a 120 milliós játszótér felújítással? Szakmai szempontból tudom most azt mondani, hogy jelen állapot 
szerint ebben a költségvetésben most perpillanat a mai napon nincs 120 millió forint. Ez egy szakmai álláspont, 
nyilván az is előterjesztő döntése, hogy esetleg más soroknak a terhére kíván-e biztosítani ilyen összeget vagy 
sem. 
 
Hidasi Gyula: Csak azért szeretném, hogy bekerüljön, mert a közbeszerzési eljárást el kellene indítani. 
Szerintem valószínűleg a jövő évre húzódna át ez a felújítás, mert ha most elkezdik kiírni a pályázatot, akkor már 
szeptember, október hónapra lesz a pályázatból valami, és ebben az évben már nem biztos, hogy megvalósul. 
Csak el kellene kezdeni a közbeszerzést, azért is kellene ez az összeg hozzá.  
 
Varga József: Mi megnéztük az 5039 költségvetési sort annak idején, most is megjelent, az van beleírva, hogy 
MÁV lakótelep vízközmű 13 millió 223 ezer forint. Ez maradt a vízből, tehát nem lehet probléma a csatorna, ha a 
vízből maradt 13 millió forint. Ezt mondta múltkor Szili Adrián úr, ez azért nem lehet, mert ez maradék.  
 
Romhányi Ildikó: Teljesen biztos, hogy egy maradvány részét képezi ez a tavalyi szerződésünk, aminek a 
kifizetése az idei évben történt meg. Tehát a szerződés régebbi, a 20/2020-as költségvetésbe hoztuk át a 2019. 
évi maradványösszegeket, amire szerződéseink voltak, viszont a kifizetések csak ebben az évben valósultak 
meg. Tehát nem maradék. 
 
Hidasi Gyula: További hozzászólás nincs, azért én feltenném ezeket a határozati javaslatokat szavazásra, azzal 
együtt, hogy megértettük Irodavezető-helyettes Asszonynak az aggályait a költségvetéssel kapcsolatban. Nem 
tudom, hogy tudjuk ezt majd áthidalni, de itt valamilyen összegnek kellene szerepelnie, hogy elinduljon a 
közbeszerzés a játszóterekkel kapcsolatban. Tehát az egyik határozati javaslatunk az lenne, hogy: „A József 
Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat a 3928-as költségvetési sorban szereplő Társasház felújítás pályázat 
költségvetés módosításában javasolt 120 millió forinttal egyetért, és felkéri Polgármester Asszonyt a pályázat 
mielőbbi kiírására.” 
 
RÖNK 31/2020. (VII.28.) 

Határozat 
A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat a 3928-as költségvetési sorban szereplő Társasház felújítás 
pályázat költségvetés módosításában javasolt 120 millió forinttal egyetért, és felkéri Polgármester Asszonyt a 
pályázat mielőbbi kiírására. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 
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(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a második módosító javaslatomról, ami a játszóterekkel kapcsolatos, 
szövegszerűen pedig az lenne, hogy: „A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat területén lévő 
játszóterek I. ütemének felújítására kérjük, hogy a 4014-es költségvetési sor 120 millió forinttal történő 
megemelését miután a közösségi tervezés megtörtén. Egyúttal kérjük Polgármester Asszonyt, hogy a Pöttyös 
utca 9. és a Távíró u. 24. sz. alatti játszóterek tekintetében indítsa el a kivitelezési eljárásokat.” 
 
RÖNK 32/2020. (VII.28.) 

Határozat 
A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a területén lévő játszóterek 
I. ütemének felújítására a 4014-es költségvetési sor 120 millió forinttal történő megemelését. Egyúttal felkéri 
Polgármester Asszonyt, hogy a Pöttyös utca 9. és a Távíró u. 24. sz. alatti játszóterek tekintetében indítsa el a 
kivitelezési eljárásokat. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Most lenne egy olyan határozati javaslat, amit még nem írtam le, de próbálom megfogalmazni a 
MÁV-Aszódi lakóteleppel kapcsolatosan. „A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat kéri, hogy a MÁV 
lakótelep csatornatervezési sorát 10 millió forinttal emeljék meg, és ez az összeg a költségvetésen belül egy 
külön soron szerepeljen. Ezt tárgyalja meg a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 
valamint a József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat”. 
 
RÖNK 33/2020. (VII.28.) 

Határozat 
A József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MÁV lakótelep 
csatornatervezési sorát 10 millió forinttal emelje meg, és ez az összeg a költségvetésen belül egy külön soron 
szerepeljen. Ezt tárgyalja meg a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a József 
Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat. 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 123/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 34/2020. (VII.28.) 

Határozat 
A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. sz. - ” Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt. 

 (4 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Hidasi Gyula: Köszönöm a részvételt, az ülést 9.32 órakor bezárom.  
 
 
 

k.m.f 
 

 
 Hidasi Gyula 
        elnök 

 
 
Sajó Ákos 
bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető   
 
 


