
Budapest, Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata

Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat

2011. június 1-jén 8.30 órakor tartott rendes üléséről

Helye: Budapest, IX. kerület 
Toronyház u. 3/a
Ügyfélszolgálati Iroda

Jelen van: Görgényi Máté elnök,
Hidasi Gyula,
Nagy Anikó tagok.

Hivatal részéről: dr. Kasza Mónika irodavezető,
Szolnoki Ferencné csoportvezető,
Varga Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Hidasi Gábor tanácsnok,
dr. Vas Imre országgyűlési képviselő.

Görgényi Máté:  Köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat tagjait, vendégeinket, a hivatal
részéről megjelenteket. Külön köszöntöm dr. Vas Imre országgyűlési képviselőt. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 

Hidasi Gyula: Napirend után szeretnék szót kérni.

Görgényi Máté: Napirend előtt szeretnék felszólalni. Napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha
nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel szavazzunk a napirend egészéről.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 44/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve

127/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Dési Huber Művelődési Ház melletti parkoló felület rendezése 
Sz-381/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

(3 igen, egyhangú)



(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi  Máté  (ÜGYREND):  Szeretném a szavazást  megismételni,  azzal a változtatással, hogy a
2011. 05. 18-i ülésen elhangzott napirend előtti hozzászólásról szóló tájékoztatót vegyük fel napirendre.

RÖNK. 45/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

A Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy napirendjére veszi az Sz-382/2011. sz. –„Tájékoztató a
2011. 05. 18-i ülésen elhangzott napirend előtti hozzászólásra” című előterjesztést.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök

(2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

Görgényi  Máté:  Újra  felteszem  szavazásra  a  2011.  05.  18-i  ülésen  elhangzott  napirend  előtti
hozzászólásról  szóló  tájékoztató  napirendre  vételét.  Reméljük  mostanra  mindenki  el  tudta  olvasni.
Kérem, szavazzunk az így kiegészített napirendről.

RÖNK. 46/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve

127/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Dési Huber Művelődési Ház melletti parkoló felület rendezése 
Sz-381/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

3./ Tájékoztató a 2011. 05. 18-i ülésen elhangzott napirend előtti hozzászólására
Sz-382/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:

Görgényi Máté: Szeretnék a napirend előtti felszólalásomban Szolnoki Ferencnéhez fordulni, tekintettel
arra, hogy beneveztünk a „Virágos Magyarországért” pályázatra is. Korábban kiemelten kértem, hogy a
Pöttyös  utcai  metró  megállónál  lévő  Városrészi  Önkormányzat  területi  térképét  ábrázoló  tábla  elől
igazítsuk meg a növényeket, mert nagyon kezeletlenek, és nem lehet miatta látni a táblát. Kérem, ezek
miatt is és a pályázaton való részvétel miatt is, hogy a kertészeti munkákra kiemelten figyeljünk oda az
elkövetkező időszakban, és általában is ezt kérem.

Hidasi  Gyula:  Csatlakozom  az  elnök  úr  szavaihoz,  mert  ez  a  „Pannonos”  terület  most  el  van
hanyagolva. Látom, hogy a munkások itt dolgoznak, de a vezetőt nem látom körülöttük és hajlamosak
emiatt „bóklászni”. Az előttünk lévő virágos ágyást is gyakran mi locsoljuk. Kérjük az Irodát, hogy erre
figyelmeztessék a vállalkozót, hogy fokozottabban figyeljen oda. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ A Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve
127/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 47/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

A  Városrészi  Önkormányzat  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  127/2011.  sz.  -  ”A
Képviselőtestület 2011. II. félévi munkaterve” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Görgényi Máté elnök

(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

2./ Dési Huber Művelődési Ház melletti parkoló felület rendezése 
Sz-381/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Hidasi Gábor:  Látszik az előterjesztésből, hogy évek óta szeretnénk elvégezni a parkoló rendezését,
csak sajnos a parkoló alapban nem volt erre lehetőség, nem volt rá forrás. Nagy örömmel tapasztaljuk,
hogy a 2011. évi  költségvetési  soron, erre a célra 24 millió  Ft van. Kimentem ma reggel is erre a
területre, és van ott két nagy fa, aminek a gyökerei okozzák a legnagyobb problémát a parkolónál. Az
előterjesztésben nincs leírva, hogy ott van ez a két fa. Bármelyik konstrukció is valósul meg, kérem,
próbáljuk megmenteni ezeket a fákat és szerepeljen, hogy ahol ezek a gyökerek ki jönnek, az a terület
legyen lekerítve. 

Görgényi Máté: Csatlakozom Hidasi Gábor által elmondottakhoz. A gyökerek nagyon komoly veszélyt
jelentenek. Ennek biztonsági oka is van, hogy a felújítás úgy történjen, hogy a gyökereket lekerítsék.
Azt  a  részt  nem  kell  leaszfaltozni  sem.  Így  a  fa  gyökere  szabadon  tud  növekedni.  Javaslom  a
bizottságnak, hogy a határozati javaslat 2. pontját fogadja el. Készüljenek új tervek ezeket figyelembe
véve, valamint nem tartom szerencsésnek, ha a részönkormányzat most dönti el, hogy gyeprács vagy
térkő legyen. Kérjünk be árajánlatokat. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Szavazásra teszem fel
a  határozati  javaslat  2.  pontját,  kiegészítve  azzal,  hogy  készüljenek  új  tervek,  és  kérjünk  be
árajánlatokat. Kérem, szavazzunk.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 48/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

A Városrészi Önkormányzat felkéri a Jegyző urat, hogy a Bp. IX. kerület Dési Huber István Művelődési
ház melletti parkoló burkolásához készítessen új terveket, kérjen be árajánlatokat a tervezéséhez és a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elé terjessze be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Oszvári István jegyző

(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Tájékoztató a 2011. 05. 18-i ülésen elhangzott napirend előtti hozzászólására
Sz-382/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Görgényi  Máté:  Köszönöm  a  tájékoztató  elkészítését  az  Irodának.  A  Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság készít előterjesztést az Ecseri úti  megállónál lévő
padokra vonatkozóan. A második bekezdésben lévő, úgynevezett illegálisan kialakított járda, 2003 óta
van  ott.  A  gyalogút  kiépítéséhez a  Pilisi  Parkerdő Zrt.  Hozzájáruló nyilatkozata  szükséges,  mert  a
tulajdonviszonyok 2003. óta nem változtak. Ha ilyen régóta működik itt az átkelés, és használják ezt az
útszakaszt az itt élő emberek, akkor mégis kérjük fel a Jegyző urat, hogy tárgyaljon a Pilisi Parkerdő Zrt-
vel,  hogy tudjunk ide telepíteni lámpákat,  valamint  a járdát  is  tudjuk karban tartani.  Ezt  szeretném
feltenni szavazásra. 

Hidasi  Gyula:  Két ciklussal ezelőtt  foglakoztak ezzel a problémával a részönkormányzat tagjai. Az
élelmiszer áruház előtt is kint van hat pad a buszmegállókban. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy
nem szeretnénk szaporítani ezeknek a padoknak a számát a hajléktalanok miatt.  Meggondolnám az
újabb padok kihelyezését, aminek nincs akadálya, de megfontolásra ajánlom a bizottság számára. A
padok festése és karbantartása is megállt. Rossz állapotban vannak, főleg a játszótereken. A lécek is
sok helyen cserére szorulnak.

Nagy Anikó: Ha mindenképpen plusz padokat teszünk a megállókba, akkor van-e arra lehetőség, hogy
középen elválasztott padokra cseréljük ki azokat, hogy ne tudjanak a hajléktalanok azokon aludni?

Görgényi Máté:  Ezek a középen elválasztott padok megoldást jelenthetnek arra, hogy ne lehessen
lefeküdni rájuk. Kérdezem, hogy ennek milyen költségvonzatai lennének?

Szolnoki Ferencné: A pad kérdésében árajánlatokat kérünk be. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság pedig majd dönt, hogy kíván-e erre pénzt szánni. Az előterjesztésben
ezt a részt is figyelembe fogjuk venni. A padok festését elkezdték, haladnak az „A” terület csoporton. A
parkfenntartási  feladatok  közül  kivették  a  padok  festését  a  Részönkormányzat  kérésére.  A
„Pannonosokkal” is bejártuk a területet, a kaszálást elkezdték. Az észrevételre reagálok és felveszem a
kapcsolatot a cég új vezetőjével, aki koordinálja a parkfenntartást a „B” terület csoporton. Az erdészeti
hatósággal sokszor tárgyaltunk a Csengettyű utcai átkelővel kapcsolatban. Természetesen lehet újra
tárgyalásokat  kezdeményezni,  de  nem  látunk  rá  reményt,  hogy  beleegyezzenek  abba,  hogy  az
erdőtörvény hatálya alól felmentést mernének adni. Egy megtűrt állapot van jelenleg. Ki van takarítva az
erdő alja. Teljesen átlátható mindenhol. A FESZOFE Kft-vel megcsináltuk, hogy a kitakarított részen a
járdák  mellett  több  méter  szélesen  a  fahulladékot  leterítettük.  Ez  környezetbarát,  mégis
megakadályozza, hogy gyorsan kinőjön az aljnövényzet. Valamilyen szinten a biztonság így megoldott
lett. A közvilágítást nem tudjuk bevezetni. Nem látok esélyt arra, hogy a hatóság erre engedélyt adna.
Az lenne hosszútávon a megoldás, ha az Önkormányzat tulajdonába tudná venni ezt a területet.

Görgényi Máté: Az egyik lakó küldött át nekem képeket arról, hogy a feleségét megtámadták. Ez egy
bűncselekmény elkövetési pont, mert a világítás nincs megoldva. Lehet szakmai érveket találni, ha a
szakma is úgy akarja. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel meglehet egyezni arról, hogy ha mi építjük meg a járdát,
és az Önkormányzat finanszírozni tudja a lámpákat is. Nem ez lenne a lakótelepen az egyetlen dolog,
ami szokásjog alapján elfogadásra kerül. 2003 óta létezik ez az átjáró, amit használnak az emberek,
viszont veszélyes. Mindenképen szeretném a Jegyző urat felkérni, hogy folytasson tárgyalásokat a Pilisi
Parkerdő Zrt-vel.
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Hidasi Gábor:  Örülnék neki, ha sikerülne a Pilisi  Parkerdő Zrt-vel  eredményesen tárgyalni. Egyszer
sikerült egy olyan bejárást szervezni, ahol a BKV, rendőrség, és a lakók is részt vettek. Azt az egy
dolgot sikerült akkor elérni, hogy a saját költségünkre kitakaríthattuk a járda melletti erdős terület alját.
Más engedélyt nem kaptunk a Pilisi Parkerdő Zrt-től. Ha a rendőrség véleményére sem engedélyezte,
akkor nem tartom valószínűnek, hogy a Jegyző úr kérésére engedélyezni fogja. Viszont, próbáljuk meg.
Visszatérve a padokhoz: támogatandó, hogy forgalmas megállóban padok legyenek elhelyezve. Kérjük
meg  a  Közterület-felügyeletet,  hogy  segítsen  ebben  nekünk  a  nyár  folyamán.  Kérjék  meg  a
hajléktalanokat,  hogy  menjenek  el  onnan.  Ha  ez működne,  és megszűnne,  hogy rendszeresen ott
pihennek a hajléktalanok, akkor kilehetne bővíteni ezt a részt. Az élelmiszer áruháznak van „beugrója”,
amit nekik kellene takarítani, de kérjük fel a FESZOFE Kft-t,  hogy minden reggel 7.00 órakor küldjön
oda két embert és rakja rendbe, így ez a probléma is megszűnik. 

Görgényi Máté: A lakótelepen élő idős emberek miatt is fokozottan támogatom a padok kihelyezését a
buszmegállókba. Támogatom azt, hogy vizsgáljuk ki, hogyan lehet ezt a helyzetet megváltoztatni. Adott
esetben  a  rendőrség  is  tud  intézkedni.  Lehet  rá  megoldást  találni.  A  Csengettyű  utcai  járdával
kapcsolatban  még  annyit  szeretnék  mondani,  hogy  az  információim  szerint  ezt  a  területet  a
Részönkormányzat és a Ferencvárosi Önkormányzat kezeli. Mi tartjuk karban saját költségen. Ha valaki
hosszú ideig tart karban egy adott területet, és nem kap visszajelzést, hogy ne tegye, és miért teszi,
akkor ezekre lehet hivatkozni egy idő után, hogy a továbbiakban is mi fogjuk ezt kezelni.

Hidasi Gyula: Visszatérve a padok kihelyezésére. Tegyünk ki padokat, nem vagyok ellene, csak előtte
tegyük rendbe a területet. Ez régen számunkra is gondot jelentett.  A padok festése és karbantartása
azért lett kivéve a közbeszerzésből, mert az akkori FESZOFE Kft közszolgálati szerződésében benne
volt, hogy ezeket karban tartja. Elvi ígéreteket kaptunk, hogy ezeket karbantartják, de sajnos ezt nem
sikerült elérnünk. Ott is mindig pénzhiány volt. A járdával kapcsolatban pedig egy villamos megállóról
beszélünk.  A  villamosmegálló  elején  van  egy  3  méteres  aszfalt  a  Csengettyű  utca  felé,  ami
kandeláberekkel  van megvilágítva.  A  lakók  azt  kérik,  hogy  a  villamosmegálló  hátsó  része felől  az
Epreserdő u. irányába legyen egy plusz járdarész kialakítva. Járda van, de nagyon rossz állapotban.
Legutóbb arra kaptunk ígéretet  a Pilisi  Parkerdő Zrt-től,  hogy készíthetünk oda egy járdát,  de nem
aszfaltosat, hanem murvásat, amit két szegélykő közé lehetne berakni. 

Görgényi  Máté:  A  padkarbantartás  közbeszerzéssel  kapcsolatban  szerencsére  idén  lejár  ez  a
közbeszerzés, és újra lehet gondolni, ezeknek a feladatoknak a felosztását. 

Szolnoki Ferencné:  Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az Önkormányzat kötött egy szerződést a
Pilisi  Parkerdő  Zrt-vel  és  a  FESZOFE  Kft-vel.  Egy  hármas  megállapodás  született,  amely  szerint
engedélyt kapunk, hogy évente kétszer, szükség esetén háromszor elvégezzük az aljnövényzet irtását
a  biztonság  érdekében.  Illetve  közös  programokkal  lehet  a  szemetet  összeszedni,  úgy,  hogy  a
FESZOFE  Kft.  vállalja  az  összegyűjtését,  a  Pilisi  Parkerdő  Zrt.  pedig  elszállítja.  Ez  már  kétszer
megtörtént. A kezelésükből nem akarják kiadni ezt a területet. Akkor lehet lényeges dolgot elérni, ha az
Önkormányzat tudna egy másik erdőt cserébe adni. Ha az erdőtörvény hatálya alá esik ez a terület,
akkor  onnan az erdőt művelés alól  kivonni csak egy másik terület erdősítésével lehet. Ha erdőként
megkapjuk saját tulajdonba, akkor is erdőtörvény hatálya alá esik ez a terület, és ugyanúgy az erdészeti
igazgatóság az, aki engedélyezhet bármit. Voltak ilyesféle tárgyalások ez ügyben. 

Görgényi  Máté:  Felteszem  szavazásra  azt  a  határozati  javaslatot.  A  Részönkormányzat  felkéri  a
Jegyző urat, hogy tárgyaljon újra a Pilisi Parkerdő Zrt-vel megfelelő szakmai indokokkal alátámasztva,
hogy  miért  is  lenne  olyan  fontos,  hogy  ez  a  villamos  megállóhoz  vezető  járdarész  megfelelő
közvilágítással legyen ellátva, és megfelelően legyen karbantartva. Kérem, szavazzunk.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 49/2011. (VI.01.) sz.
Határozat

A Városrészi Önkormányzat felkéri a Jegyző urat, hogy tárgyaljon a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a Budapest
IX.  kerület  Epreserdő  utca  és  Csengettyű  utcai  villamos  megállóhely  közvilágítás  és  járdarész
kialakítására vonatkozóan. A Városrészi Önkormányzat felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Budapest IX. kerület Üllői u. 147. sz. alatti élelmiszer áruház előtti
padok kiegészítése érdekében kérjen be árajánlatokat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Oszvári István jegyző

 Görgényi Máté elnök 
(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

Hidasi Gyula: Az előző részönkormányzati ülésen a lakóházfelújítási pályázatot elfogadtuk. A többség
elfogadta,  az  ellenzék  tartózkodott.  Hiányolom  elnök  úrtól,  hogy  amit  itt  elfogadtunk,  azon  is
változtatások  történtek,  és  elfelejtett  erről  minket  tájékoztatni.  Elvártam  volna  legalább  egy  telefon
erejéig elnök úrtól,  hogy szóljon, hogy nem került  be egy-két ház a pályázatba. Annyi joga van az
ellenzéknek, hogy tudjon arról, hogy az előző döntést megváltoztatták.

Görgényi  Máté: Hirtelen  kellett  reagálni  az  ülésen.  Hátsószándék nélkül,  gyorsan kellett  javítani  a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsági ülésen.

Hidasi Gyula: Az arányok úgy változtak, hogy az elnök úr körzetében 27 ház nyert a pályázaton, amíg
az én körzetemben hat nyertes pályázat lett.

Görgényi  Máté:  Az  előző  ülésen is  elmondtam,  hogy veszélyességi  szempontok  alapján  kaptak a
házak támogatást, illetve azok kaptak, akik az előző évben nem. Mindenkinek köszönöm a részvételt,
az ülést bezárom.

k.m.f.

            Görgényi Máté 
     elnök
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