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

Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat

2011. szeptember 21-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
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Toronyház u. 3/a
Ügyfélszolgálati Iroda

Jelen van: Görgényi Máté elnök,
Galiger Zoltán,
Sajó Ákos,
Hidasi Gyula tagok.

Hivatal részéről: Formanek Gyula alpolgármester,
dr. Enyedi Mária – Jogi Iroda,
Szolnoki  Ferencné – Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és Közbiztonsági 
Iroda,
Varga Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Hidasi Gábor tanácsnok.

Görgényi  Máté:  Köszöntöm  a  Részönkormányzat  tagjait,  vendégeinket,  a  Hivatal  részéről 
megjelenteket.  Megállapítom,  hogy  a  bizottság  4  fővel  határozatképes,  az  ülést  megnyitom.  A  
napirenddel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a meghívó szerinti első három napirendi  
pontot tárgyaljuk az utolsó három napirendi  pontként.  Így értelemszerűen a meghívó szerinti  utolsó 
három napirendi pont kerüljön az első három helyére. A tájékoztatót nem kívánom napirendre venni. A  
napirendről való szavazás után szeretnék néhány gondolatot mondani a napirendi pontok tárgyalása  
előtt. Kérdés, hozzászólás? 

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

RÖNK. 53/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

Napirend:

1./ Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása
Sz-553/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté - elnök

2./ Salakpálya locsolása
Sz-554/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté - elnök



3./ Öntözőrendszer javítása
Sz-565/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté – elnök

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása 
(II. forduló) 

182/8/2011., 182/10/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
206/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
207/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 (4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:

Hidasi  Gyula:  Szeretném  napirendre  venni  a  Börzsöny  u.  2.  sz.  alatti  ház  parkolási  helyzetének  
megoldását.  Az Elnök úr  tett  javaslatot  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  
Bizottság felé ebben az ügyben, szeretném, ha erről tájékoztatná a Részönkormányzatot, hogy mi az 
elvi elképzelése erről.

Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy ez rendkívüli ülés ezért nem tudom napirendre venni, viszont a  
napirend előtti hozzászólásban erről is szerettem volna beszélni. A Börzsöny u. 2 sz. alatti parkolási  
helyzetről szóló tájékoztatóban semmiféle konkrétum nincs. Ezt olyan szakmai témának tartom, ami 
nem először van „porondon”.  Ez egy régi probléma. Az első körös megvalósítás nem váltotta be a 
hozzáfűzött  reményeket,  ezért  próbáltam  jelezni,  hogy  jó  lenne,  ha  a  helyiekkel  együttműködve  
működne ez a dolog. Politikai kompetenciát nem látok ebben. A Részönkormányzat elé technikai okok  
miatt  nem került.  Szerettem volna, ha ez a megoldás minél  hamarabb elindul.  Szívesen felveszem  
napirendi pontnak a jövőben, beszélhetünk róla, de ezt szakmailag kellene minél hamarabb megoldani,  
lefesteni a parkoló helyeket. 
Mai napon is a Pöttyös utca felől közelítettem meg a Részönkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáját és a 
nyár előtt jeleztem, hogy a vitrinek legyenek tisztán tartva. Nem megfelelő a tisztaságuk, alig látható,  
ami  mögötte  van  elhelyezve.  Ezek  a  dolgok  egy  normálisan  működő  mechanizmusban 
automatizmusok. Ha rossz a locsolófej, akkor automatikusan intézkedik a Hivatal, és nem azt a választ  
kapják az ügyfelek az ügyfélszolgálaton, hogy ők nem illetékesek ebben az ügyben. Ez nem egy pozitív  
dolog.  Nagyon  várom  az  új  közbeszerzést  és  remélem,  hogy  nem  minden  bokrot  külön  cég  fog  
fenntartani ezzel megadva a lehetőséget, hogy senki sem felelős semmiért. 

Hidasi Gyula:  Egyetértek azzal, hogy minél előbb meg kell oldani a Börzsöny u. 2 sz. alatti háztömb  
körüli parkolást. Ezt támogatom is, de arra hivatkozni, hogy ez politikai dolog vagy sem nem volt túl  
szerencsés. Konkrétan lehet, hogy tudtam volna ajánlani egy másik közös képviselőt, aki érintett ebben  
a dologban,  vagy más lakót,  aki  gépkocsival  rendelkezik  és érdemben tudott  volna hozzászólni.  A  
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szakmai dolgot nem tudom elvitatni. Anyagi vonzata is lesz ennek, mert nem csak felfestésről van szó a  
régi tervekben benne volt az is, hogy a Pest-Buda Mozi előtti részt döntött szegéllyel oldjuk meg, hogy  
minél  több  autó  tudjon  leparkolni.  Voltak  más  elképzelések  is.  Ez  nem  egy  politikai  döntés  a 
Részönkormányzat  részéről,  hanem a  szakmát  próbáljuk  segíteni  az  itt  összegyűlt  véleményekkel,  
elhangzott  igényekkel.  Egyetértek  az  előterjesztéssel,  csak  azt  hiányoltam,  hogy  nem  került  a  
Részönkormányzat elé még tájékoztató jelleggel sem. 
A vitrinekkel kapcsolatban pedig már azon gondolkoztam, hogy mi kimegyünk és letakarítjuk, átmossuk  
ezeket a plexi táblákat. Valószínű, hogy a FESZOFE Kft. egy embert nem tud egy délelőttre alkalmassá  
tenni arra, hogy ezt lemossa. Ha ők nem lesznek alkalmasak, akkor megkérem a képviselőtársaimat,  
hogy egy szombat délelőtt takarítsuk le ezeket a vitrineket. Ez lesz a megoldás, mert láthatóan nem 
történik semmi ezzel kapcsolatban évek óta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása
Sz-553/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté – elnök

Hidasi Gyula: Az a kérésem, hogy a Részönkormányzat a határozatba foglalja bele azt a kiegészítést,  
hogy az Üllői szervizúton több park van, ahol nincsenek felújítva a padok. A lécek le vannak törve,  
nincsenek lefestve sem. Rendezetlen a környék és balesetveszélyes. Azt kérem, hogy a határozati  
javaslatban szerepeljen a padok felújítása.

Szolnoki  Katalin:  Az  idei  évtől  kezdve  egy  ember  foglalkozik  a  Hivatalban  az  összes  park  
fenntartásával. A feladatok elvégzését ez megnehezíti.  Nem tudunk így annyit a helyszínre kimenni,  
mint amennyit kellene. Azt kérem, hogy ha bárhol, bármiféle meghibásodást észlelnek, akkor azt itt a  
Részönkormányzat ügyfélszolgálatán jelentsék be, és innen át e-mailezik hozzánk, és mi ezután tudunk  
tovább  lépni  az  ügyben  érdemben.  Valamikor  gyorsan  sikerül  kijavítani  a  dolgokat,  valamikor  
alkatrészhiány van, vagy egyéb okok miatt kell várni. Alapvetően gördülékenyen mennek a dolgok, bár  
lehet,  hogy nem annyira,  mint korábban,  amikor külön volt  egy József  Attila-lakótelepre kihelyezett  
kertész,  aki  össze tudta fogni  a munkát.  A padok kapcsán is folyamatosan csináljuk a  javításokat.  
Ütemterv szerint haladunk. 

Görgényi Máté: Az információim szerint az okozott nagyobb problémát, hogy egy területnek megtalálja  
a felelősét az Iroda. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, kiegészítve Hidasi  
Gyula képviselő úr által elmondottakkal. 

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

RÖNK. 54/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

A  Részönkormányzat  javasolja  a  Polgármester  úrnak,  hogy  a  parkfenntartási  keret  terhére  
gondoskodjon a József Attila - lakótelep játszótéri eszközeinek kijavításáról és pótlásáról, valamint az 
Üllői szervizúton lévő parkokban található padok felújításáról.
Határidő: 2011. október 21.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Salakpálya locsolása
Sz-554/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté – elnök

Görgényi Máté: Amikor elkészült ez a pálya, akkor többen jelezték, hogy egy félkész dolog volt, mert  
oda tették az új salakot, és nem lehetett bedöngölni, mert szétverte volna a futók bokáját. Ez számomra  
ismét csak egy félmegoldás. Ezért  van ez az előterjesztés,  hogy ne nyeljék az ott  futók,  és az ott  
sportolók a port.

Hidasi Gábor:  Az idei költségvetésnél jeleztük, hogy szeretnénk anyagi forrást, hogy a futópályán a  
salakot cseréljük le műanyag borításra, vagy műfűre. Nagyon sokan használják a pályát, többek között  
az iskolák  is.  Kérem, hogy a  határozati  javaslatba írjuk  bele,  hogy a  Részönkormányzat,  felkéri  a  
Hivatalt,  hogy  vizsgálja  meg  a  novemberi  ülésre,  hogy milyen  költségei  lennének,  külön  műanyag 
borításnál,  külön műfűnél,  stb.  Ezt  támogassa a Részönkormányzat  a 2012.  évi  költségvetésnél.  A  
2012. év elején február – márciusban elfogadja a költségvetést, akkor akár a jövő nyárra el tud készülni  
ez a színvonalas pálya.

Hidasi Gyula: A Nyúl domb területére kellene elvégeztetni  egy tervezést.  Van ott kosárlabdapálya,  
focipálya,  esetleg  más  sporttal  kapcsolatos  dolgokat  is  kilehetne  alakítani.  Erre  kellene  felkérni  az  
Irodát, hogy készítsen terveket a Részönkormányzat részére ennek a területnek a sporttal kapcsolatos  
hasznosításáról és a felújításáról. Ezeket lehet ütemezni a lehetőségekhez képest. 

Görgényi  Máté: Számos alkalommal láttuk,  hogy egy ilyen tervezésnek is jelentős a költsége.  Azt  
javasolnám a határozati  javaslatba,  némileg  átformálva,  kiegészítve,  hogy vizsgáljuk  meg annak a  
lehetőségét,  hogy  itt  egy  komolyabb  fejlesztés  valósuljon  meg.  Első  körben  nem  javasolnám  a  
terveztetést, mert ilyen szempontból a költségvetés minket érinteni fog, és a lehetőségeinket is érinti.  
Azok a részletek, amik itt elhangoztak, azoknak az esetében milyen költségek merülnek fel. Ezzel a  
kiegészítéssel teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. Kérem, szavazzunk.

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

RÖNK. 55/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

1./ A Részönkormányzat javasolja a Polgármester úrnak, hogy a Toronyház utcai salakos sportpálya  
pormentesítését végeztesse el megfelelő időközönkénti öntözéssel vagy a salak bedöngölésével. 
2./  A  Részönkormányzat  felkéri  a  Jegyző  Asszonyt,  hogy vizsgálja  meg a  novemberi  ülésre,  hogy  
milyen költségei vannak a József Attila-lakótelepen lévő salakpálya műanyag, illetve műfűborításának.
Határidő: 1. pont: a megoldási módtól függően időközönként vagy 2011. október 30.

   2. pont: 2011. október 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester úr

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Öntözőrendszer javítása
Sz-565/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté – elnök

Görgényi Máté:  A határozati javaslatban teljes körű felmérés szerepel, mert úgy gondolom, hogy az  
automata öntözőrendszer megér egy teljeskörű vizsgálatot itt a József Attila - lakótelepen és a MÁV –
Aszódi lakótelep területén is.

Sajó  Ákos:  A  Gyáli  úton  is  problémát  jelent  ez  a  dolog.  Két  –  három  hete  javították  ezeket  a  
forgócsapokat, de nem jól, mert nem mindenhova szór a szórófej. Ki van égve a fű, ahol nem locsol a  
locsoló.  Mi  a  helyzet  a  műfüves  sportpályával  és  a  játszótérrel  kapcsolatban,  hogyan állunk?  Úgy 
hallottam, hogy készült költségvetés. Szeretném tudni, hogy hol tart ez az ügy, mert egyre rosszabb  
állapotban van a sportpálya.

Szolnoki Katalin: Az öntözőrendszerek javítása kapcsán tavaly év végén, és idén év elején is jeleztük,  
hogy szükségesnek látjuk, hogy legalább ütemezve kezdjük el a lakótelepen az öntözőrendszerek teljes  
cseréjét. Ezek nagyobb költségek. Az idei költségvetésben erre nem volt lehetőség. A következő évi  
tervezésnél javasolni fogjuk az ütemezett cserét. Az automata rendszerű meghibásodások legtöbbjét  
gyerekek  okozzák,  elcsavargatják  a  fejeket,  amik  kiemelkednek  a  földből,  vagy  a  kutyák  szokták  
szétrágni. Ezek a meghibásodások fő okai az öntözőrendszereknél. 
A  másik  kérdésre  válaszolva  a  Zombori  utca és  az Aszódi  utca kapcsán a  Hivatal  elkészítette  az 
általunk jónak vélt előterjesztési javaslatot. Egyelőre az előterjesztő nem kívánta bizottság elé vinni az  
ügyet. 

Görgényi Máté:  Ebben a költségvetésben a parkfenntartási keretet bővítettük,  és nem értem, hogy 
minden kérdésünkre, kérésünkre a pénzhiány a válasz. Mire költünk? 

Szolnoki Katalin: A minimál programra lett jóváhagyva. Az öntözőhálózat teljes cseréje kb. 50 millió Ft  
körüli  összeg,  ezt  csak  hozzávetőlegesen  mondom.  Az  egy  nagyon  jelentős  összeg,  amit  csak 
ütemezve  lehet  majd  megcsinálni.  Az  idei  évben  is  nagy  meleg  volt,  ezért  sok  öntözésre  való  
vízfogyasztás volt, ez jelentősebb, mint az elmúlt években. Ez a parkfenntartás kereteit terheli. 

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

RÖNK. 56/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

A  Részönkormányzat  javasolja  a  Polgármester  úrnak,  hogy  a  parkfenntartási  keret  terhére  
gondoskodjon a József Attila - lakótelep automataöntöző rendszer eszközeinek kijavításáról, szükség 
szerinti cseréjéről.
Határidő: 2011. október 21.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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4./  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének 
módosítása (II. forduló) 

182/8/2011., 182/10/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 57/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/8/2011., 182/10/2011. sz. -  
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (II.  
forduló)” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. szeptember 21.
Felelős: Görgényi Máté elnök

(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

5./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
206/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 58/2011. (IX.21.) sz.
Határozat

A  Városrészi  Önkormányzat  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  206/2011.  sz.  -  ”A  
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. szeptember 21.
Felelős: Görgényi Máté elnök

(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

6./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
207/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hidasi  Gyula:  Mi indokolja ezt  a „nagy” átszervezést?  Létszámvonzata is  van? Milyen indoka van 
ennek? Elég nagy léptékű átszervezést jelent a Hivatalon belül.

Formanek Gyula:  Az átszervezés léptékét tekintve, majd meglátjuk, hogy nagy vagy kevésbé nagy. 
Valóban néhány irodát érint az átszervezés. Kimondottan hatékonyság, racionalizálási okai vannak. A  
Jegyző Asszony egyszerűbb, átláthatóbb működést vár az átszervezéstől. Az átszervezés mögött  a  
Polgármesteri  Hivatalt  üzemeltető,  működtető  jegyző  áll.  A  politika  nem  nagyon  szólt  ebbe  bele.  
Elvárásaink  természetesen  vannak.  Ezek  a  hatékonyság,  racionalizálás,  költségmegtakarítás.  Ezt  
célozzák a Hivatal kialakításai is. Ehhez kapcsolódik, ami a képviselőtestületi ülésen külön napirendként  
szerepel, hogy a Közterület - felügyeletnek önálló költségvetési intézményként való „kiszervezése”. Ez 
természetesen nagymértékben csökkenti a Hivatal létszámát. Egészen pontosan 40 fővel. Ez jelentős. 
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Egyéb  létszámcsökkentést  nem  tervezett  a  Jegyző  Asszony,  csak  azokkal  a  „természetes”  
csökkenésekkel  számol,  ami  a  40  éves  munkaviszonnyal  rendelkezőknek  a  korkedvezményes 
nyugdíjazásával, nyugdíjba vonulókkal függ össze, esetleg akik jelzik, hogy el szeretnének menni. Új  
státuszokat nem hoz létre az átszervezéssel, és a felszabaduló státuszokat sem szándékozik betölteni  
kívülről,  külső pályázatokkal.  10-20 fő között  mozog a létszámcsökkenés.  Egyéb létszámleépítéssel  
nem számolunk.

Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk.

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

RÖNK. 59/2011. (IX.21.) sz. 
Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 207/2011. sz. - ”Polgármesteri  
Hivatal SZMSZ módosítása” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. szeptember 21.
Felelős: Görgényi Máté elnök

(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

Görgényi Máté: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

            Görgényi Máté 
         elnök

Galiger Zoltán
jegyzőkönyv - hitelesítő
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