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

 
Jegyzőkönyv 

amely készült a Városrészi Önkormányzat 
2012. március 22-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről 

 
Helye:    Budapest, IX. kerület  
   Ügyfélszolgálati Iroda,Toronyház u. 3/b 
 
Jelen van:  Sajó Ákos, 
   Chernel Etelka, 
   Hidasi Gyula, 

Galiger Zoltán tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, 
  Madár Éva mb. irodavezető, 

Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Sajó Ákos: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az 
ülést megnyitom. Görgényi Máté elnök úr igazoltan van távol. Javaslom, hogy a ”Sürgősségi indítvány a 
„Föld Napja” 2012. évi pályázatról” című előterjesztést vegye napirendre a bizottság. A napirenddel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Hidasi Gyula: Javaslom, hogy a ”Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz. 
rendelet módosítására”című előterjesztést vegyük napirendre. 
 
RÖNK 14/2012. (III.22.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy az Sz-200/2012. sz. – ”Sürgősségi indítvány a 
„Föld Napja” 2012. évi pályázatról” című – előterjesztést felveszi a napirendjére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sajó Ákos képviselő 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Nem tartalmi módosító javaslatom lenne, csak annyi, hogy az szerepel az 
előterjesztésben, hogy az elbírálást követő december 31-e helyett május 31-ig lehet felvenni az 
összegeket. Ezt szeretném módosítani, úgy hogy ezt szeptember 30-ig lehessen megtenni. 
 
Madár Éva: Változott az Áht., és az összegeket június 30-ig lehet felhasználni, és addig el is kell 
számolni, azért május 31-i dátum szerepel az előterjesztésben. 
 
Hidasi Gyula: Visszavonom a javaslatomat. 
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 15/2012. (III.22.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
1./ Javaslat a Babák rózsakertjében rózsák ültetésére 
 Sz-159/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
2./ Tájékoztató a Bp. IX. Börzsöny u. 2/b sz. lakóépület előtti tűzoltási felvonulási területtel kapcsolatban 
 Sz-160/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
3./ Sürgősségi indítvány a „Föld Napja” 2012. évi pályázatról 
 Sz-200/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos. Új tagja lett a Részönkormányzatnak. Kérem, hogy mutatkozzon be pár szóval. 
 
Chernel Etelka: Az MSZP delegáltjaként vagyok itt. 2006-2010-ig külsős bizottsági tag voltam a 
Vagyonkezelési Bizottságban. Nyugdíjas vagyok, 4 unokám és 2 gyermekem van. Korábban 
kereskedelemben dolgoztam, mint üzletvezető.  
 
Sajó Ákos: Köszönöm szépen, és sok sikert a munkához. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a Babák rózsakertjében rózsák ültetésére 
 Sz-159/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
Madár Éva: Minden évben az előző évben született gyermekek köszöntésére egy-egy rózsatövet 
ültetünk a József Attila-lakótelepen. Ebben az évben is szeretnénk ezt megvalósítani.  
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 16/2012. (III.22.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat kezdeményezi a Polgármesternél, hogy a Babák 
rózsakertjében a 2011. évben született gyermekek köszöntésére 1-1 rózsatövet, 1-1 db kistáblát, egy 
névsortáblát, valamint annak ültetését, kihelyezését és felszerelését a FESZOFE Nonprofit Kft-től 
összesen maximum bruttó 238.000,- Ft. értékben történő megrendeléséről gondoskodjon a 3051 
parkfenntartás c. költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
 dr. Bácskai János polgármester 
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(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Tájékoztató a Bp. IX. Börzsöny u. 2/b sz. lakóépület előtti tűzoltási felvonulási területtel 
kapcsolatban 
 Sz-160/2012. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
Madár Éva: A Börzsöny u. 2/b sz. alatti lakóépülettel kapcsolatban a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság és a Részönkormányzat hozott egy határozatot, 
hogy az épület előtti területen biztosítsuk a parkolási lehetőséget. Időközben kiderült, hogy ez a 
tűzoltóság felvonulási területe. Parkolót csak úgy lehetne kialakítani, hogy ha tűzvédelmi szakemberrel 
elkészítettjük a terveket, illetve a tűzoltósági hatóság hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a Börzsöny u. 
2/b sz. alatti épület magántulajdonú épület, ezért az engedélyeket csak a tulajdonosok tudják 
benyújtani. Az előző ülést követően a közös képviselő megkeresett bennünket, hogy a terület nem a 
tűzoltóság felvonulási területe, és kérte az iratokat ezzel kapcsolatban. Utána néztünk, de sajnos az 
önkormányzat nem rendelkezik ilyen iratokkal. Az épület az 1960-as években épült és a 
használatbavételi engedélybe került előírásra, hogy azt a területet tűzoltósági felvonulási területnek kell 
kialakítani és fenntartani. Az önkormányzat nem rendelkezik a használatbavételi engedéllyel, de 
megkeressük a társasházat és a közös képviselőt, hogy ők rendelkeznek-e az engedéllyel. Amennyiben 
nem, akkor a Levéltárból fogja kikérni a tulajdonos az engedélyt. Ha ez megtörténik, akkor lehet 
továbblépni az ügyben. 
 
A József Attila Városrészi Önkormányzat a napirenddel kapcsolatban nem hozott határozatot. 
 
 
3./ Sürgősségi indítvány a „Föld Napja” 2012. évi pályázatról 
 Sz-200/2012. sz. előterjesztés  
  Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
Madár Éva: Az önkormányzat minden évben megrendezi a Föld Napját a József Attila-lakótelepen. 
Ennek keretében a társasházak pályázhatnak. Tavaly felmerült, hogy ez a pályázat ne csak a 
növényekről szóljon, hanem a műtrágyát, kézi szerszámokat, virágföldet is biztosítsa az önkormányzat. 
Ennek megfelelően elkészítettük az előterjesztést. 
 
Sajó Ákos: Attól függetlenül, hogy melyik cég nyeri meg a pályázatot, az ár megmarad, azaz a bruttó 
1.830.000 Ft? 
 
Madár Éva: Valószínűleg nem marad ez az ár, mert még a kiegészítőkre is árajánlatot fogunk kérni. Ezt 
április 4-ig tesszük meg, amennyiben igényli a bizottság, akkor újratárgyalhatja. 
 
Hidasi Gyula: Korábban ezt mindig a parkfenntartási keretből biztosítottuk. Ez külön soron lesz? 
 
Madár Éva: Ha az árajánlatok beérkeznek, és tudjuk, hogy melyik a legkedvezőbb, ezt követően 
határozzuk meg, hogy melyik költségvetési sorról kerül kifizetésre. 
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 17/2012. (III.22.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat a 2012. évi „Föld Napja” alkalmából kezdeményezi a 
Polgármester Úrnál, hogy az igényelhető növényekre, egyéb kiegészítőkre vonatkozóan kérjen 3 cégtől 
árajánlatot. 
Határidő: 2012. április 4.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

            Sajó Ákos 
     elnök h. 

 
 
 


