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Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Önkormányzat 
József Attila Városrészi Önkormányzata 

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2014. december 18-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Helye:    Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/b. 

Ügyfélszolgálati Iroda 
 
 
Jelen van:  Sajó Ákos – elnök, 
   Hidasi Gyula, 
   Intzoglu István, 
   Szabó Gyula, 
   Szoboszlay Balázs tagok.  
 
 
Hivatal részéről:  dr. Németh Zsanett jogi munkatárs,  
  Dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes, 

Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívott:  Hidasi Gábor  
 
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a Hivatal megjelent képviselőit. A részönkormányzat mai 
ülését megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.  Kérdezem, hogy napirend előtt kíván 
–e felszólalni valaki. 
 
Intzoglu István:  Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Sajó Ákos: Amennyiben más hozzászóló nincs, kérem szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 32/2014. (XII.18.) 
 

HATÁROZAT 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása 
 211/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat 
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének 
megalkotása (II. forduló) 

210/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve 
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206/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
(5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Intzoglu István: Az elmúlt hónapban megtartott részönkormányzati ülésen két problémát vetettem fel, melyekkel 
kapcsolatban és elnök úr is jelezte, hogy tájékoztatást fogunk kapni, ám ez a mai napig nem történt meg. Az 
egyik téma az Ecseri úton tapasztalható kaotikus állapot: a kivitelező cég sittet, szemétdombokat hagyott maga 
után. A magam részéről bizakodtam abban, hogy ez a lomhalmaz az ünnepekig el fog tűnni, tekintettel arra is, 
hogy ott egy középiskola működik. Szeretném megkérni elnök urat, hogy a Részönkormányzat következő ülésére 
kapjunk legalább egy tájékoztatót ebben az ügyben.  
 
Sajó Ákos: Igen, az elmúlt ülésünkön is beszéltünk már erről, és kértük, hogy a Hivatal adjon tájékoztatást. 
Igazán én sem értem, miért nem történt ez meg. Van – e valaki a Hivataltól, aki tudna erre válaszolni? 
 
dr. Németh Zsanett: Nem tudok konkrét választ adni, de amint visszaérek a Hivatalba, utána fogok nézni az 
ügynek. 
 
Sajó Ákos: Többször jártam arra, valóban sok szemét felgyülemlett  ott a kanyarban és a villamosmegállóban. A 
múltkori  ülésen is említettem, hogy annak a területnek a nagy része a Főváros tulajdonában van.  Talán a BKK 
jelenlegi átszervezése is lehet annak az oka , hogy ezzel az üggyel lassabban foglalkoznak, de ez csak az én 
gondolatom. Intzoglu képviselő úrnak legkésőbb a Részönkormányzat következő ülésére egy tájékoztatást 
kérünk a Hivataltól ezzel az üggyel kapcsolatban. 
 
Intzoglu István: A másik probléma, amit az előző ülésen is felvetettem, az Epreserdő utcában kialakított 
parkolók ügye. Egész pontosan a Csengettyű utca és Ifjúmunkás utcáknál felfestett parkolókkal kapcsolatban az 
a kérdésem, hogy ezek megfelelnek –e a KRESZ előírásainak, a utcasarkoktól számítva a  parkolásnál 
szükséges 5 méteres távolságot figyelembe vették –e? 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a felvetést, mindenféleképpen reagálni fogunk rá a következő ülésen. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása 
 211/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sajó Ákos: Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja, így gondolom, jól ismerik képviselő-társaim, talán más 
bizottságokban már el is mondták észrevételeiket, javaslataikat. Természetesen ezt a mai ülésünkön is 
megtehetik. Hidasi Gyula képviselő társam ügyrendi javaslatot jelez, megadom a szót. 
 
Hidasi Gyula: Javaslom, hogy a 211/2/2014. sz., polgármester úr által benyújtott módosító indítvánnyal együtt 
szavazzunk a Képviselő-testület SZMSZ módosításáról. 
 
Sajó Ákos: Köszönöm, természetesen a polgármester úr által benyújtott módosító javaslattal együtt fogunk 
szavazni. 
 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 33/2014. (XII.18.) sz. 

HATÁROZAT 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2014., 211/2/2014. 
sz.- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása” című előterjesztéseket 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi 
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) 
önkormányzati rendeletének megalkotása (II. forduló) 

210/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 34/2014. (XII.18.) sz. 

HATÁROZAT 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2014. sz.” „A helyi 
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotása (II. forduló)  című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi 

munkaterve 
206/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 35/2014. (XII. 18.) sz. 

HATÁROZAT 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 206/2014. sz. –a ” 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek. 
 

kmf. 
Sajó Ákos 

elnök 
Koór Henrietta 

         jegyzőkönyvvezető 


