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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 
2017. október 5-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről 

 
Ülés helye: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 

IX. Toronyház u. 3/b 
  
Jelen vannak: Görgényi Máté 

Hidasi Gyula, 
Intzoglu István, 
Szabó Gyula, 
Szoboszlay Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Szili Adrián irodavezető, 
Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda 
munkatársa, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Görgényi Máté: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén a bizottság 
megjelent tagjait, a Hivatal képviselőit. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. Kérdés, észrevétel?  
 
Szabó Gyula: Napirend előtt szeretnék szólni. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 29/2017. (X.05.) 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása 
(II. forduló) 

186/3-4/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

Szabó Gyula: Megkaptuk az előző ülésen feltett kérdéseinkre a választ Irodavezető úrtól. A pizzéria 
nonstop nyitvatartására annyit írtak, hogy a Közterület-felügyelethez tartozik. Ezt nem lehetne 
megvizsgálni? Erre találjunk ki valamit. B. T. ügyével kapcsolatban tovább fogom bonyolítani, hogy mit 
csinálunk az akadálymentesítéssel, mert a társasház nem nyújtott be pályázatot. Tudomásul vettük az 
Adventi vásárt is. Meddig lesz itt ez a vásár, 2-3 hétig?  
 
Szili Adrián: 5 nap. 
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Hidasi Gyula: A Dési Huber 2. szám alatt kettő kerítés ki van döntve, valamint két parkolásgátló oszlop 
szintén ki van döntve, ami a Dési Huber utca 4. szám felé néz. Már bejelentettük pár hónapja. Kérem, 
hogy a Hivatal nézzen utána. 
 
Szili Adrián: A válaszokat írásban eljutattuk a Szervezésen keresztül. Az egyik kérdéskörben – 
Láncszem Kft. ügyében – kint voltunk a helyszínen. A házak közötti földútnak nevezett behajtóra a 
főútról van lehetőség behajtani. Ezt nem tudjuk lehatárolni, lezárni. Ha tűzoltónak, vagy mentőnek kell a 
házak közé bemenni, akkor be tudnak ott menni. Abban, hogy a zöldterületre ne álljon autó a 
Közterület-felügyelet az illetékes. 
A pizzériával kapcsolatban írtuk, hogy abban is a Közterület-felügyelet a jogosult ellenőrizni.  
A Dési Huber u. 2-nél a kidőlt kerítést és a parkolásgátlót meg fogom nézni. 
Az akadálymentesített épülettel kapcsolatosan Szilágyi Imre irodavezető úr által elküldött választ 
továbbítottam. Az irodánk ebben a kérdéskörben nem illetékes. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés 
módosítása (II. forduló) 

186/3-4/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Nyeste-Szabó Marianna: Van egy szöveges előterjesztés, ami minden egyes költségvetési sorra 
részletesen leírja a változást. Nem szeretnék még további kiegészítést tenni. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 186/3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 

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

RÖNK 30/2017. (X.05.) 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/3/2017 sz. 
– ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

k.m.f.  
 
           
          Görgényi Máté  

elnök-helyettes 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


