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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2016. március 21-én 9.00 órakor tartott rendkívüli 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. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
  Szűcs Balázs főépítész, 
  Varga Nóra csoportvezető, 
  Szendi-Vörös Anita jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívott:  Hidasi Gábor külsős bizottsági tag   
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. A Részönkormányzat mai ülését megnyitom, 
megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Rendkívüli ülésünk „ürügye”, hogy a Föld Napja 
alkalmából kiírt pályázatunk együttes pályázat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottsággal. Mivel ők szerdán üléseznek, a mi csütörtöki ülésünk okafogyottá tenné, vagy legalább is elhúzná a 
döntést. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?  
 
Intzoglu István (ÜGYREND): Az Sz-125/2016. számú előterjesztésemet kérném levenni a napirendről, azt az 
áprilisi ülésen kívánom ismét előterjeszteni.  
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 12/2016. (III.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás 
kiírására 
 Sz-97/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Ferenc téri pavilonok hasznosítása 
Sz-126/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 

3./ 2016. évi József Attila-lakótelep valamint MÁV-Aszódi telep park- és játszótér felújítás 
 Sz-113/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 
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4./ 2016. évi József Attila-lakótelep valamint MÁV-Aszódi telep út- és járdafenntartási munkák 
 Sz-114/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 
 

5./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé 
56/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési 
eljárás kiírására 
 Sz-97/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Sajó Ákos: Kérnem a Hivatalt, indokolja meg, miért jelölték meg április 5-ét leadási határidőként, miért nem 
lehetne kicsit későbbi időpontot választani. 
 
Varga Nóra: Azért gondoltunk április 5-i leadási határidőre, mert így április 22-én, a Föld Napján történhetne meg 
a virágpalánták kiosztása. Így két hét állna a társasházak, közintézmények rendelkezésére pályázatuk 
benyújtására. Ebben az esetben még a közbeszerzést elnyerő cégnek is lenne ideje a virágpalánták 
beszerzésére. 
 
Sajó Ákos: Feltennék egy módosító javaslatot április 10-i vagy 15-i időponttal, ugyanis Húsvét közeledik, emiatt 
még nehézkesebb a szűk határidő betartása. Tavaly is többen voltak, akik jelezték, hogy lekéstek a határidőről.  
Kérem, szavazzunk az Sz-97/2016. számú előterjesztés elfogadásáról, azzal a módosítással, hogy a pályázatok 
leadási határideje április 10-e legyen. 
 
Intzoglu István: Technikai jellegű javaslatom a jövőre nézve, hogy az egynyári virágpalánták kérdését akár már 
februárban is napirendre vehetnénk. További észrevételem lenne, hogy a tavalyi év folyamán voltak 
fennakadások, kétórás várakozások. Aki a virágokat szállítani fogja, tudjon róla, hogy itt engedélyköteles a 3,5 
tonnás teherautókkal való behajtás, az ő feladata az engedély kérelmezése. Tavaly kisteherautókkal hozták a 
virágokat, többször fordultak, közben az embereknek sokat kellett várakozni, próbáljuk meg ezt idén elkerülni. 
 
Sajó Ákos: Tavalyi virágszállításkor komoly gond volt, hogy a szállítókocsi lerobbant, itt várakoztak két órát az 
emberek a tűző napon. Szeretném a Hivatalt felkérni, legyen körültekintőbb a beszállító kiválasztásakor és a 
szállítás megszervezésekor. 
 
Varga Nóra: A költségvetés elfogadása miatt nem tudott hamarabb napirendre kerülni az egynyári virágpalánták 
kérdése, mivel ez a Környezetvédelmi költségvetési sorból kerül kifizetésre. Természetesen a tavalyiakból 
tanulva idén nagyobb hangsúlyt fektetünk a szervezésre, a nyertes cég figyelmét külön fel fogjuk hívni ezekre a 
problémákra. 
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk az Sz-97/2016. sz. előterjesztés elfogadásáról azzal a módosítással, hogy a 
pályázatok leadási határideje április 10-e legyen. 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 13/2016. (III.21.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-97/2016. sz. – „2016. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári 
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virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás kiírására” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
pályázatok leadási határideje 2016. április 10.  
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: Közben felhívták a figyelmemet, hogy április 10-e vasárnapra esik, ezért kérem, előző határozatunkat 
vonjuk vissza és szavazzunk ismételten az Sz-97/2016. sz. előterjesztés elfogadásáról azzal a módosítással, 
hogy a pályázatok leadási határideje április 11-e legyen. 

RÖNK 14/2016. (III.21.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat RÖNK 13/2016. (III.21.) sz. határozatát visszavonja és elfogadásra 
javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak az Sz-97/2016. sz. – „2016. 
évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás kiírására” című 
– előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok leadási határideje 2016. április 11.  
Határidő: 2016. március 23. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Ferenc téri pavilonok hasznosítása 

Sz-126/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 

Szűcs Balázs: A Ferenc téri pavilonokat gondolom, mindenki ismeri. Ezek heggesztett kapcsolattal vannak 
összeszerelve, nem bonhatóak, emiatt a szétszerelésük csak flexszel, roncsolással történhet. Az újjáépítésük 
ezért kicsit bonyolultabb lenne. Némelyik pavilon sérült is, főleg az oszlopoknál és a gúla részen hiányoznak 
belőle elemek, illetve az üvegszerkezeti fedés is egy-két helyen hiányos. A Ferenc tér felújítása során a három 
pavilon közül csak egy kerülne megtartásra, felújításra. Korábban felmerült, hogy a Részönkormányzat területén 
lenne-e igény a pavilonok újjáépítésére. Amennyiben igen, úgy kerülnek szétbontásra, hogy a későbbiek 
folyamán összeszerelhetőek legyenek, amennyiben nincs, a pavilonok meghirdetésre kerülnek a Vaterán, aki 
megvásárolja, az elszállítással is csökkenteni fogja a bontási költségeket.  

 
Sajó Ákos: Az MÁV-Aszódi telepen van olyan parkos rész, ami alkalmas lenne esetleg a pavilonok 
elhelyezésére, azonban az ott lakók majdnem egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy nem tartanak rá igényt. A 
parkban lenne rá hely, de sajnos közel van a hajléktalanszálló, az ott lakók gyakran a parkban található padokon 
ücsörögnek, esetleg bevennék oda magukat, így a pavilon nem tudná funkcióját betölteni. Nem tudom, a József 
Attila-lakótelepen lenne-e ezek elhelyezésére alkalmas hely? Sajnos 9 méteres átmérőjével igen nagy helyet 
foglalna el, ha valamelyik parkban elhelyeznénk. Ha a József Attila-lakótelepi képviselők közül akad, aki 
támogatná a pavilonok elhelyezését, kérem, jelezze, ellenkező esetben a B határozati javaslatot fogom feltenni 
szavazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-126/2016. számú előterjesztés B határozati javaslatáról. 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 15/2016. (III.21.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat nem javasolja, hogy az elbontandó Ferenc téri pavilonok a 
részönkormányzat területén kerüljenek elhelyezésre. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ 2016. évi József Attila-lakótelep valamint MÁV-Aszódi telep park- és játszótér felújítás 
 Sz-113/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 
 

Intozglu István: Úgy gondolom, tömören, lényegre törően benne foglaltatik az előterjesztésben, hogy a 
kezdeményezésnek mi is a célja. Az előterjesztés a házak között megbújó 7-8 játszótérre vonatkozik. Ezek 
sajnos elég „leharcolt” állapotban vannak, látványos felújításra nem került sor az elmúlt években. Ezért 
kezdeményeztem ennek a felülvizsgálatát és egy tájékoztató anyag elkészítését a május 5-i ülésünkre. 
 
Varga Nóra: Természetesen a felmérést el fogjuk készíteni az előterjesztésben szereplő részletes szempontok 
szerint. 
 
Sajó Ákos: Nekem személy szerint nagyon tetszik Képviselő úr Városrészi Park- és Játszótérfejlesztési 
Programja. Ez remekül kifejezi az egész problémakört, amit ez alatt a napirendi pont alatt körbe kellene járnunk. 
Nem mondom, hogy a parkok, játszóterek el vannak hanyagolva, hiszen van egy külön program, aminek keretein 
belül rendet raknak a parkokban. De a játszóterek játékainak, padjainak felújítása, fejlesztése nem történik meg, 
csupán állagmegóvás folyik. Nagyon jó a „fejlesztési program” elnevezés, javaslom az Irodának is, hogy ebből 
kerüljön program kidolgozásra, hiszen itt Külső-Ferencvárosban van néhány játszótér, ami fejlesztésre szorul. 
 
Intzoglu István: Valóban szükség lenne egy ilyen fejlesztési program előkészítésére és megvalósítására. A 
József Attila-lakótelep nem csak Ferencvárosban, hanem egész Budapest tekintetében egyedülálló, ezt minden 
elfogultság nélkül mondhatom. A parkok és játszóterek kapcsán szeretnék látni egy növényvédelemről szóló 
ismertetőt is, ugyanis rendkívül sok panasz érkezik a különböző rovarok miatt. A vándorpoloskák kérdése már 
több ízben elemzésre került a különböző kommunikációs csatornákon, megfogalmazódtak különböző szakmai 
vélemények ezzel kapcsolatosan, de nem látom a megoldást. Szakmai oldalról azt olvasom, hogy a 
vándorpoloskákat úgy lehet féken tartani, visszaszorítani, ha a tavasz folyamán lemosási akciókat szerveznének. 
Annak idején éjszakáként működött a növényvédelem, a vállalkozó kitette erre vonatkozó hirdetményét a 
kapualjakba, hogy csukjuk be az ajtókat, ablakokat estére. Ez mostanában elmaradt. Gondolom, rengeteg 
panasz érkezik az Irodához ezzel kapcsolatosan. 
 
Sajó Ákos: Azt szeretném, ha a parkok és játszóterek állagmegóvása és fejlesztése mellett a Parkőrség is 
valamilyen módon visszaállításra kerülne. Az nem megy, hogy nagy összegeket fordítunk az állagmegóvásra, 
fejlesztésre, aztán Csáki szalmájára bízzuk, ki van téve a hajléktalanok és rossz szándékú emberek 
rongálásának. Valami úton-módon vissza kellene hozni a Parkőrséget, ha máshogy nem, hát a Közterület-
felügyelet hathatósabb részvételével. 
 
Szabó Gyula: 30 éve itt lakom a lakótelepen, folyamatosan nő a gyermekek száma. Több háromgyermekes 
családdal is találkozom, miközben Hidasi képviselőtársammal járok körbe a telepen. Ez egy kiemelt, szép 
lakótelep, becsüljük meg a gyerekeket, legyen ez egy kiemelt program. 
 
Sajó Ákos: Csatlakozom Szabó Gyulához, fontos lenne, hogy kiemelt programként kezeljük a játszóterek 
kérdését.  
 
Varga Nóra: A poloskákkal kapcsolatban valóban több megkeresés érkezett hozzánk, folyik annak a 
kivizsgálása, hogy mit tudunk tenni az ügyben. Egyeztetünk a FESZOFE Kft-vel, hogy tudnak-e segítséget 
nyújtani, vagy van-e javaslatuk, mit tehetünk ellenük. Kiemelten fogjuk kezelni a Játszótérfelújítási Programot, 
ennek megfelelően fogunk eljárni. 
 
Intzoglu István: A növényvédelem kapcsán szeretnék kérni egy tájékoztató anyagot az áprilisi ülésünkre. Milyen 
intézkedések történtek tavaly, mik az idei tervek? Kiemelten a vándorpoloskák kérdése érdekelne. Vannak más 
bogarak is persze, de ezek elég szaporák és elburjánzottak. 
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk az Sz-113/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 16/2016. (III.21.) sz. 
Határozat 

A Városrészi Önkormányzat felkéri a Polgármester Urat, hogy a Városrészi Önkormányzat 2016. év május 05-i 
ülésére a Külső-Ferencvárost érintő parkok- és játszóterek karbantartás/felújítási feladatokról részletes 
tájékoztatót készíttessen. A tájékoztató területenkénti bontásban tartalmazza: az eszközök megnevezésén, 
tanúsítványszámán túlmenően, a telepítés időpontját, állapot besorolását és hiba leírását, valamint a 2016. évi 
fejlesztési elképzeléseket.  
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ 2016. évi József Attila-lakótelep valamint MÁV-Aszódi telep út- és járdafenntartási munkák 
 Sz-114/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 
 

Intzoglu István: Két hete voltunk bejáráson, annak alkalmával szembesültem az előterjesztésben példaként 
szereplő helyszín állapotával. Veszélyes útszakaszok több helyen is vannak a lakótelepen. Gondolom ezzel 
kapcsolatban képviselőtársaimnak is van észrevétele, hozzászólása. Módosítanám határozati javaslatomat, de 
előtte kérdezem a Hivatalt: megoldható lenne, hogy ez a tájékoztató már az áprilisi ülésünkre elkészüljön? 
 
Varga Nóra: A park- és játszótérfelújítással kapcsolatos anyag összeállítása is elég megterhelő lesz, ezért nem 
biztos, hogy a megfelelően elő tudnánk készíteni a tájékoztatót az áprilisi ülésre. 
 
Intzoglu István: Értem, akkor maradjon a májusi határidő a tájékoztató elkészítésére. Példaként felhoztam két 
helyet, de akár a Lobogó utcát is említhettem volna. A fák gyökérzete sajnos felnyomja a járdaburkolatot. 
Valószínűsítem, hogy ezek helyreállítása költséges lenne, de elég tragikus a jelenlegi helyzet. A tavalyi évben 
nem tapasztaltam, hogy járdaszakasz felújítására sor került volna itt a József Attila-lakótelepen, erről is kérnék 
tájékoztatást. Azt láttam, hogy a Börzsöny u. 1-3. közötti szakasz kátyúzása megoldásra került, ez fontos volt, 
mert autóval ki sem lehetett már kerülni a kátyúkat. Ellenben én mintha korábban a Gazdasági Programban 
szőnyegezést és nem kátyúzást láttam volna. Készült-e valami program ennek kapcsán akár 2016-os évre, akár 
a jövőre nézve. Így fogunk tudni csak haladni: programok mentén.  
 
Sajó Ákos: Ugyanezt vetítem előre a MÁV-Aszódi-telep járdáival és kerti útjaival kapcsolatban. A Madaras 
József park eklatáns példa erre, hiszen kétfajta járda is áthalad a területén. Ami az aszfaltozott járdát illeti, a 
gyökerek annyira feldomborították a felületét, hogy ott kisgyerekes anyák, idős emberek könnyen 
megsérülhetnek. Vannak kevésbé rossz állapotú és rossz állapotú járdák, közlekedési területek. Ha elkészülne 
egy felújításra vonatkozó éves program, súlyozni kellene. Partnerek vagyunk azon helyek kijelölésében, ahol 
életveszélyes a helyzet, mindenképpen szükségesek a javítási munkálatok. A másik problémát a betonlapos 
járdák jelentik. Ezek helyett nem kellene újat készíteni, csak javítani az állapotukat állagmegóvással. Ezek 
eredetileg jól voltak lerakva, de a lapok elmozdultak, kiállnak, lesüllyednek, nem vízszintesek, nagyon 
balesetveszélyesek. Ezek állapotát is fel kellene mérni és súlyozást végezni annak kapcsán, hol kellene minél 
sürgősebben beavatkozni. 
Amennyiben nincs több hozzászóló, kérem, szavazzunk az Sz-114/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
 
RÖNK 17/2016. (III.21.) sz. 

Határozat 
A Városrészi Önkormányzat felkéri a Polgármester Urat, hogy a Városrészi Önkormányzat 2016. év május 5-i 
rendes ülésére készíttessen tájékoztató anyagot a Külső-Ferencvárost érintő tervezett út- és járdafenntartási 
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munkákról bemutatva az útszakaszok forgalmát, állapotát, veszélyességét. A tájékoztatóban szerepeljen a 
munkák becsült költsége (árajánlat, forrás megjelölése) prioritása.  
Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé 

56/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 
 

Sajó Ákos: Az előterjesztés csak fele részben érinti a Részönkormányzatot, a Kerekerdő Park a Középső-
Ferencvárosban van, ahhoz nem tudunk hozzászólni. Az előterjesztés mellékletét képezi egy fénykép –most a 
Gyáli úti, vagyis Zombori utcai játszótérről beszélek-, látszik, hogy Képviselő asszony nem nagyon járt ott, nem 
ismeri a környéket. Nekem ismerős a környék, hiszen elég régóta vagyok itt képviselő. Az előterjesztésben 
pontatlanságok vannak, például a csúszda előtti rész nem homokozó, hanem a csúszda kivezető része, hogy 
homokra érkezzenek a gyerekek. A homokozó a focipálya mellett van a sarokban, nem is látszik a fáktól a 
fényképen a jobb oldalon. A hinta nem a bal, hanem a jobb oldalon található. Ezen területeket kívánja Képviselő 
asszony ezekkel a napvitorlákkal befedni. A gondolat jó és csatlakozik Intzoglu István felvetéséhez a játszóterek 
állapotfelmérése és fejlesztése kapcsán. A fejlesztések között mindenképpen helyet kell kapnia egy 
árnyékolószerkezetnek, ahogy azt Képviselő asszony is előterjesztette, igazából az árakkal sem lenne baj. 
Sajnos azonban megint csak azt kell mondanom, hogy ez a játszótér a hajléktalanszállóra jövő emberek 
átmenőhelye. Azt gondolom, akkor járnánk el jól, ha olyan árnyékolót tennénk oda –mondjuk egy kocsibeállóhoz 
hasonlót fából, oszlopokkal és tetővel-, ami rongálhatatlan. Ezek a vászonvitorlák csak a fénnyel szemben 
védenek, nem vízállóak. A harmadik dolog, amit kifogásolok, hogy nem készültek látványtervek, hogy hogyan 
kellene ezeket a napvitorlákat elképzelni. Magánterületeken, kertben, medence fölé például elképzelhető, hogy 
megfelelőnek bizonyulnak, de nem tudom, közterületen mennyire válnának be. Azt javaslom, hogy támogassuk 
az előterjesztést, mert pozitív az ötlet, de egészítsük ki azzal, hogy az árnyékolást stabil szerkezettel oldjuk meg, 
ne vászonból készült vitorlákkal.  
 
Intzoglu István: Központi kérdés jelenleg a Nagyjátszótér rekonstrukciója. Nagy hangsúlyt kapna a homokozók 
felújítása és reményeink szerint egy mini KRESZ-park is megvalósulna. Az előterjesztés szakmai oldalának kicsit 
utána néztem és azt olvastam ki a különböző szakemberek véleményéből, hogy ezek a fajta árnyékolók 
előnyösebbek közösségi térben, különböző óvodák, bölcsődék homokozói fölé. A köztereken a fásítás általi 
természetes árnyékolást preferálják elsősorban. Olyan árnyékolót is láttam, ami fém tetővel készült, ami talán 
időtállóbb, mint ezek a vászonvitorlák. Magát a kezdeményezést támogatom, de azt gondolom, hogy erre is 
kitérünk majd abban a felmérésben, amit az Irodától kértünk, hiszen ez is fontos kérdés, része az EU-s 
előírásoknak való megfelelésnek. 
 
Szabó Gyula: Gondolom, az árnyékolás kérdését nem azonnal szeretné megoldani a bizottság. Ezt ki kell 
dolgozni, kitalálni, mi a megfelelő megoldás, mik az anyagi vonzatai, mennyire időtállók ezek az árnyékolók. 
Addig nem tudom támogatni az előterjesztést, amíg nem látom, mikorra tudna ez megvalósulni, beleférne-e 
esetleg a Fejlesztési Programba? 
 
Sajó Ákos: Osztom Szabó Gyula véleményét, ezt a kérdéskört is bele kell venni a Fejlesztési Program kereteibe. 
Az előterjesztés ötletszerűen elfogadható, de nem megfelelő a kidolgozottsága. Minden téren meg kellene 
vizsgálni ezt a megoldást: szerkezetében, anyagában, EU-s szabályoknak való megfelelőségében. Támogatjuk 
az előterjesztést, de azzal a kikötéssel, hogy a Park- és Játszótérfelújítási Program keretein belül tárgyaljunk róla. 
Kérem, szavazzunk az 56/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy a 
napárnyékolók kérdését a Részönkormányzat Park- és Játszótérfelújítási Program keretein belül tárgyalja. 
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Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 18/2016. (III.21.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 56/2016. sz.                  
– „Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a  Kerekerdő Park játszótere fölé” című – 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a játszótéri árnyékolók kérdése a Részönkormányzat Park- és 
Játszótérfelújítása Programjának keretein belül kerüljön rendezésre.” 

       (2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

Sajó Ákos: Kérném, hogy szavazzunk az 56/2016. sz. előterjesztés elfogadásáról. 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 19/2016. (III.21.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 56/2016. sz.                  
– „Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a  Kerekerdő Park játszótere fölé” című – 
előterjesztést.” 

       (0 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
kmf. 

 
              Sajó Ákos 

     elnök 
 

Hidasi Gyula 
        részönkormányzati tag 
 
 
          Szendi-Vörös Anita 
          jegyzőkönyvvezető 
 


