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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2018. június 21-én (csütörtök) 09:00 órakor tartandó rendes üléséről 
 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
IX., Bakáts tér 14. 
 

Jelen vannak: Sajó Ákos elnök, 
Hidasi Gyula 
Intzoglu István, 
Szabó Gyula, 
Szoboszlay Balázs, 
Görgényi Máté tagok. 
 

 
Hivatal részéről: Szili Adrián irodavezető, Dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Nyeste-Szabó 
Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő a Szervezési és Informatikai Iroda 
munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető. 
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat rendes ülésén megjelent bizottsági 
tagokat, a Hivatal megjelent képviselőit. Javaslom, hogy vegyük fel napirendre a 145/2018. sz. – ”Javaslat a 
TÉR-KÖZ 2018. pályázat benyújtására” című –előterjesztést. Kiosztásra került a 94/5/2018. sz. előterjesztés is, 
ezt a költségvetés napirendjénél tárgyaljuk majd. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? 
 
Intzoglu István: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Szabó Gyula: Napirend előtt szeretnék szót kérni 
 
Sajó Ákos: Kérem, hogy szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 22/2018. (VI.21.) 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

94/3-5/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve 

146/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat a TÉR-KÖZ 2018. pályázat benyújtására 

145/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Szabó Gyula: Megkaptuk Irodavezető Úr levelét a Pizza Kinggel kapcsolatban. Arról volt szó, hogy a Közterület-
felügyelet ellenőrzi majd őket. A lakók figyelik a helyet, jelzéseket kapunk tőlük, én is és Hidasi Gyula képviselő 
is, de nem történik semmi. 20.30 óráig lehetnek nyitva és nem tartják be a nyitvatartást. Nem látni a közterület-
felügyelőket se nappal se éjszaka. Ezzel valamit kellene csinálni, hogy nézzenek körül.  
A hajléktalanok ügyében csak annyi mondok, hogy ott vannak a rendőrök és intézkednek, kezd rend lenni. Ez 
közös gondunk Hidasi Gyulával. 
 
Intzoglu István: Saját magamat szeretném helyreigazítani, 2018. május 24-én a 94/2018. előterjesztésben a 
költségvetést vitattuk. Ott van egy félreérthető mondatom, amely a játszószereknél volt, a játszóvárról beszéltünk. 
Vélhetően azt mondtam, hogy be kell zárni a játszóteret, én nem erre utaltam, hanem arra, hogy az 
üzemeltetésének megfelelően kell zárva tartani, ami elő van írva a téli-nyári üzemeltetésre. Ennyivel szerettem 
volna kiegészíteni, mert félreérthető volt. 
 
 
 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

94/3-5/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Hidasi Gyula: A költségvetés módosításában tényleg nagyon sok pozitív dolog van bent, és nagyon gálánsan 
viszonyul az itteni dolgokhoz. Az előző költségvetéseknél viszonylag szűkre szabott költségvetési keretekhez 
kellet alkalmazkodni. Itt gondolok a közutak üzemeltetési keretre, a Pöttyös utca – Ifjúmunkás utcai felújításra. 
Ennél a felújításnál, ami be van tervezve keretösszegként nem tudom, hogy ez elég, vagy kevés, vagy sok. Azért 
felhívnám a figyelmét a Hivatalnak, hogy jó lenne, ha még egyszer nem történne meg ugyanaz, mint a Határ 
úton. Nem voltak megkötve a szerződések, nem mentek el a pavilonosok. Valamilyen külön megállapodást 
kellene kötni a vállalkozókkal, hogy ők visszakerülnek, nem kerülnek vissza, lebontják, nem bontják le a 
pavilonokat. Öt vállalkozóról van szó és nincs eldöntve, hogy bemehetnek-e egy új pavilonba vagy sem? Erre 
hívnám fel a figyelmet, hogy mielőtt elkezdődik a beruházás ezzel az öt vállalkozóval legyen valami 
megállapodás, és csak utána legyen elkezdve a beruházás, mert akkor Határ út 2-őt látunk majd itt is. Ez, a 
lakótelep ezen a pontján csúnya lenne. 
A költségvetéssel kapcsolatban a mi frakciónk hiányolta, hogy a Haller utcai házaknak a felújítása nincs 
kellőképpen preferálva ebben a költségvetésben, ezt nehezményezzük. Emellett nagyon sok pozitív és nagyon 
sok jó látunk. Úgy fogalmaztuk meg, hogy ez egy választási költségvetés, de szeretnénk, ha ebből minden jó 
program megvalósulna, és mindez az itt lakók érdekében meg is történne. 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Intzuglu István: Valójában én is a költségvetést és fejlesztési oldalról szerettem volna méltatni. Természetesen a 
korábbiakban is megtalálhatóak voltak fejlesztések, most azonban egy roppant nagy erősítés történt, és ebből is 
szeretném kiemelni, hogy végre odáig eljutottunk, hogy a parkőrség is napirendre került. A gondnoki feladatok és 
a játszóterek őrzése meg fog oldódni. A lakóházi felújítási pályázatot is úgy látom, hogy némi terhet vesz le a 
pályázókról. Ez is nagyon pozitív. Képviselőtársam is említette a már a Pöttyös utca-Ifjúmunkás 
kereszteződésével kapcsolatos felvetéseket. Van egy felvett napirend ehhez kapcsolódóan, ami egészen más 
helyszínnel foglalkozik. Nem tudom, hogy mennyire fogja ez befolyásolni a költségvetésben szereplő Pöttyös 
utca-Ifjúmunkás kereszteződés térrehabilitációját. Nem csak a közterületek tekintetében, de az intézmények 
tekintetében is, mint az Epres Óvoda műfüvesítése stb., tényleg egy elfogadató költségvetéssel állunk szembe. 
 
Szili Adrián: Ismételten írok és ismételten jelzem a Közterület-felügyeletnek, hogy menjenek ki, változó időben 
menjenek ki, ez lenne a dolguk.  
A költségvetésben lévő tételekkel kapcsolatban, Hidasi Gyula képviselő úr, amit eredetileg felvázolt: Ifjúmunkás 
utca- Pöttyös utca, kereszteződésben lévő anomáliára reagálásként, ami most fejlesztési pénzként 
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kereszteződésre fordítódik, és arra a környékre meg lett jelölve, Főépítész Úrral közösen dolgozzuk ki, és be lesz 
vonva remélhetőleg minden illetékes, hogy mi újuljon meg a környéken. Ez a fejlesztési pénz legjobb tudomásom 
szerint az üzlethelységeket, a pavilonokat nem érinti ebben a vonatkozásban. Pályázat szempontjából érintettebb 
volna, de itt most nem. A Térköz II. pályázat viszont tegnap napirenden volt Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is. Nem ez a kereszteződés van megcélozva, hanem a Valéria tér, a 
Tinódi pékség előtti terület, gyakorlatilag az fog menni a Térköz II. pályázat részére.  
Az Ifjúmunkás utca, Pöttyös utca, kereszteződés pedig, ahogy az előbb elmondtam itt nem érinti a pavilonokat, 
de közösen dolgozunk a fejlesztésén is. Tegnap a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén is előkerültek a 
Haller utcai épületek, ez korábban pályázatként volt megjelölve, de az idei költségvetés is rendelkezik a Haller 
utca 48., 50., 52.,54. szám alatti épületek esetében, több mint 100 millió forinttal az elektromos hálózatuknak a 
felújításával kapcsolatban. Itt az előkészületek már folynak, úgyhogy hamarosan elindul itt is a fejlesztés. Nem 
tudom kimaradt-e valami? Az is Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén előkerült, hogy hirtelen ez a nagy 
összeghalmaz különböző területekre, egy részük már volt tervbevéve, vannak előkészületek, a nagy része 
viszont most kezdődik. Felmérni, megterveztetni, egyeztetni a területi képviselőkkel. 
 
Szoboszlay Balázs: Többször felmerült a Közterület-felügyelettel kapcsolatos probléma. Egyszer lehetne arról 
szó, hogy meghívjuk őket ide, hogy személyesen számoljanak be nekünk a munkájukról? 
 
Sajó Ákos: Szerintem ennek semmi akadálya. Akár a következő részönkormányzati ülésünkre is meghívhatjuk a 
Közterület-felügyelet Igazgatóját. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 94/3/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 23/2018. (VI.21.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/3/2018. sz. - 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: A kiosztásra került 94/5/2018. számú kiegészítő előterjesztés a MÁV lakótelep belső vízhálózatának 
fejlesztéséről szól. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 94/5/2018. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
RÖNK 24/2018. (VI.21.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/5/2018. sz. - 
Kiegészítés a 94/3/2018. számú előterjesztéshez című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi 
munkaterve 

146/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 146/2018 számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 25/2018. (VI.21.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 146/2018 sz. - 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a TÉR-KÖZ 2018. pályázat benyújtására 

145/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Intzoglu István: Mint ahogy ez már fölvetődött a költségvetés véleményezésénél, egy olyan megerősítést 
szeretnék kérni, hogy a költségvetésben szereplő Ifjúmunkás utca-Pöttyös utca térköz felújítása, ha jól 
emlékszem elmarad, és ennek a helyébe lép be a Dési Hubert utca-Napfény utca- Pöttyös utca torkolat a 
fejlesztése. Valéria térről nem beszélhetünk, mert hivatalosan nem létezik Valéria tér. Csak a BKK jelöli, illetve 
egyes térképeken jelenik meg. Mikor valósulhat meg ez a fejlesztés? 
 
Szili Adrián: A mostani előterjesztés arról szól, hogy ezzel a területtel induljunk a Térköz II. pályázaton, meg 
vannak benne jelölve az időpontok, hogy meddig kell megvalósítani. Idei évben az előkészületekről van szó, és 
minden formalitás. A Képviselő-testület döntése kell ahhoz, hogy elinduljunk a pályázaton. Azt mondhatom, hogy 
az idei év a beadásról szól, a megvalósítás 2021 végéig lesz.  
 
Görgényi Máté: Ezzel a pályázattal kapcsolatban azt azért érdemes megjegyezni, hogy mi korábban 
lefolytattunk egy József Attila-lakótelep fejlesztését célzó tervpályázatot. Ezek a tervek, amik most a beadásra 
előkészültek, ezek korábbi tervek. Ha adott esetben nyerünk a pályázaton, akkor ezt azért pontosítani szükséges. 
Azzal kapcsolatban szerettem volna kiegészíteni, hogy ennek az előkészítésében nem vett részt Intzoglu István 
képviselőtársam, de esetleg a továbbiakban még részt vehet, ha érdekli, mert lesz rá lehetőség. Ez egy 
látványterv, ami a tervpályázaton megszületett, és szeretnénk majd ezt minél szélesebb körben egyeztetni, hogy 
a lehető legjobb megoldás szülessen. 
Köztudott, hogy a Ferenc téren egy remek közösségi tervezés zajlott, amibe nagyon széles társadalmi közeget 
sikerült bevonni. Ezáltal talán az elérhető legjobb megoldás született.  
A költségvetésben benne van az a kereszteződés, az is tartalmazta a forgalomcsillapítást. Biztos, hogy azt fogom 
a legjobban támogatni. A közösségi tér és a lakótelep főtere funkció mellett mindenképpen a forgalomcsillapítás 
kerüljön előtérbe. 
 
Sajó Ákos: Az előterjesztést most véleményezi a bizottság és utána majd a Képviselő-testület dönt. 
 
Intzoglu István: Valóban szerepelt a tervekben ennek a területnek a fejlesztése, amivel én egyetértek. Az 
Ifjúmunkás utca, Pöttyös utca részének az elmaradásánál szívesebben vettem volna, hatékonyabbnak tartottam 
volna azokat a céloknak a megvalósulását, amely forgalomszabályozási szerepet töltött volna be, és egy kicsit 
díszesebb lett volna a lakótelepnek ez a része, mivel a Pöttyös utca-Ifjúmunkás utca minta kereszteződésként lett 
aposztrofálva.  
 
Görgényi Máté: Azt gondolom, hogy nagyon tisztelendő képviselőtársam ambiciózus hozzáállása, viszont ha a 
költségvonzatát megvizsgálja azoknak, amit Ön felvázolt, kér vagy megálmodik, akkor lehet, hogy egy kicsit 
óvatosabban nyilatkozik. 
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Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a 145/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 26/2018. (VI.21.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 145/2018. sz. – 
Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. pályázat benyújtására című – előterjesztést 
Határidő: 2018. június 21. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
        

Görgényi Máté       Sajó Ákos 
        részönkormányzati tag        elnök 
 
 
       Kiss Lászlóné 
      jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 


