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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2019. január 30-án (szerdán) 8.00 órakor tartandó rendes üléséről 
 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
       Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem 
 
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, Koór Henrietta csoportvezető, 
Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető. 
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat rendes ülésén megjelent 
bizottsági tagokat, a Hivatal megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, hogy 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
RÖNK 1/2018. (I.30.) 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. 
forduló) 
 22/2019., 22/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
   
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
(egyfordulóban) 
 21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Pöttyös utcai metrópótló buszmegállójánál egy ideiglenes lépcső kialakítására az M3 
Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest felújításának időtartamára. 
 Sz-2/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag 
(6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 
rendelete (I. forduló) 
 22/2019., 22/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 22/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 2/2019. (I.30.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 22/2018. sz. – 
” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. 
forduló) – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
módosítása (egyfordulóban) 
 21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 21/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 3/2019. (I.30.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 21/2019. sz. – 
” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
(egyfordulóban) – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat a Pöttyös utcai metrópótló buszmegállójánál egy ideiglenes lépcső kialakítására az 
M3 Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest felújításának időtartamára. 
 Sz-2/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag 
 
Intzoglu István: Annyi kiegészítéssel élnék, hogy az elmúlt években a bizottság már több alkalommal 
döntött a közösségi közlekedés javítása érdekében, közösségi közlekedést célzó döntéseket hozott. Ez 
az előterjesztés sem szól másról. Voltak a Ferenc-busszal kapcsolatosan is döntések, új megálló 
létesítése, jegyautomata telepítése a Lobogó utca – Napfény utca sarkán, ez még nem valósult meg. A 
tavalyi évben volt, ezt az előterjesztést is érintő, a 181-es busznak a Nagyvárad térig való 
meghosszabbítása, ami természetesen az ott élők közlekedésében nagy könnyebbséget jelentene. 
Ezzel kapcsolatosan, ha jól emlékszem a tavalyi évben kaptunk a BKK Zrt-től egy tájékoztató levelet, 
amiben arra hívták fel a figyelmet, hogy a projekt elindítása előtt egyeztetést fognak tartani a 
kerületekkel. Információim szerint ez talán februárban létre is fog jönni. Az lenne a kérésem Elnök úr és 
a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda felé, ha kell rendkívüli József Attila Városrészi Önkormányzat 
ülése keretében - az érintetteket gondolom, hogy a BKK Zrt. projekt igazgatósága fogja tájékoztatni - 
próbáljuk meg lehetővé tenni, hogy bizottsági körben tudjunk erről tájékozódni és javaslatokat tenni. 
 
Sajó Ákos: Annyi szeretnék hozzátenni, hogy ez egy nagyon jó gondolat, hogy előzzük meg a 
végérvényes kialakítását ezeknek a megállóknak, de egyelőre nem tudunk róla semmit sem. A kifelé 
menő busz megállóját sem, a befelé menő busz megállóját sem tudjuk még, hogy hol fogják majd 
kialakítani. Az összes határozati javaslat arra vonatkozik, hogy amennyiben kijelöli a BKK Zrt. a 
megfelelő helyet, akkor van értelme csak a lépcső kialakításának és általában minden ezzel 
kapcsolatos dolognak. A határozati javaslatokat jónak tartom, három pontban a Polgármester Urat 
kérjük fel, hogy intézkedjen és tárgyaljon erről a BKK Zrt-vel. 
 
Intzoglu István: A József Attila-lakótelepet érintő éjszakai buszjárat két buszmegállója már évtizedek 
óta funkcionál. Erről tettem egyfajta értekezést, ez nem fog igazából változni. A fontos eleme az 
előterjesztésnek is egyértelműen az, hogy „ha és amennyiben” a felvonulási területek mennyire fogják 
akadályozni. Ha nem fogják akadályozni, akkor abban az esetben, szerintem szükséges ennek a 
lépcsőnek a kialakítása. Az Ecseri útról nem is beszélek, ott is nagyon fontos, hogy miképpen fogjuk 
tudni biztosítani ezeket a buszmegállókat. 
 
Sajó Ákos: Ebben az előterjesztésben inkább a figyelemfelkeltés a legfontosabb, amit a bizottságnak 
támogatni is kell. 
 
Szili Adrián: Azok az információk jutottak el hozzánk, hogy február első felében érkeznek a BKK Zrt. 
illetékesei Polgármester Úrhoz, ezt az ügyet tisztázni, megtárgyalni. Nyilván itt pontosítások lesznek, hol 
lesz kialakítva, milyen menetrend lesz és ezt követően szerintem nincs különösebb akadálya, annak, 
hogy ezt a technikai lépést akár saját hatáskörben, akár egy fővárosi területen ezt egyeztetések után 
megvalósítsuk vagy megvalósítatjuk. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a Sz-2/2019. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 4/2019. (I.30.) 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy 
a./ az Sz-2/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a Pöttyös utcai metrópótló buszmegállójánál 

egy ideiglenes lépcső kialakítását az M3 metró Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest szakászának felújításának 
időtartamára, 

b./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, illetve folytassa le a 
BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság illetékes munkatársaival az egyeztetéseket a zavartalan 
gyalogos forgalom érdekében, 

c./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, illetve folytassa le a 
Főkert NZrt. illetékes munkatársaival az egyeztetéseket az érintett területen egy ideiglenes lépcső 
kialakításának érdekében, 

d./ felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményétől függően, a határozatban foglaltak megvalósításához 
szükséges költségeket a 2019. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 

Határidő: 2019. január 30. 
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 


