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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 
2015. június 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, 
   Szoboszlay Balázs tagok.  
 
 
Hivatal részéről:  dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
  dr. Mezey Adrienn irodavezető-helyettes, 
  Szlameniczky Anna, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa 

Szendi-Vörös Anita jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívott:  Sebők Endre, a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója 
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. A Részönkormányzat mai ülését megnyitom, 
megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.  
 
Intzoglu István: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Sajó Ákos: Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat 
elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 30/2015. (VI.18.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
(kétfordulós, II. forduló) 
 116/4-5/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve 
 147/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a  "281" jelzésű autóbusz új buszmegálló kialakítására a Szent László kórháznál 
 Sz-332/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 

       (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 

Intzoglu István: Jelezni szeretném a Hivatal felé, hogy azon a szakaszon, ahol a busz közlekedik –Napfény utca 
környékén- eléggé megkoptak az útburkolati jelek. A SPAR és a LIDL közti szakaszon a záróvonal is épp csak 
nyomokban található. A Napfény utca, Pöttyös utca, Dési Huber utca torkollatánál található zebrák állapota is 
mondhatni nulla. Kérném ezeket pótolni, javítani. 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
(kétfordulós, II. forduló) 
 116/4-5/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 116/4/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 31/2015. (VI.18.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 116/4/2015. sz. – 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, 
II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi 
munkaterve 
 147/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Intzoglu István: A tegnapi napon tartott bizottsági üléseken elhangzott módosítás, hogy a szeptember 3-ra 
kitűzött időpont változzon szeptember 10-re. 

Sajó Ákos: A többi bizottság ülésén is felvetődött, hogy a szabadságról visszaérkező irodai tagoknak adjunk 
lehetőséget a felkészülésre. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 147/2015. számú 
előterjesztés határozati javaslatáról, az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt. 

 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 32/2015. (VI.18.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 147/2015 sz. – 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést, azzal a módosítással, hogy a 2015. II. félévi első képviselő-testületi ülés időpontja 
szeptember 10. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

         (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat a  "281" jelzésű autóbusz új buszmegálló kialakítására a Szent László kórháznál 
 Sz-332/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 
 
Intzoglu István: Kiegészíteni valóm nincs, úgy vélem, az előterjesztésben leírtak abszolút indokolttá teszik a 
megálló kialakítását, erre vonatkozóan jöttek is javaslatok. A BKK Zrt-vel vannak más ügyekkel kapcsolatos 
lefolytatandó viták is, de szerintem beleférhetne a BKK Zrt. részéről ezen megálló kialakítása. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-332/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 

 
Több hozzászólás észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 33/2015. (VI.18.) sz. 

Határozat 
József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy 
a) az előterjesztés 1. számú mellékletét képező térképen megjelölt területén a Könyves Kálmán körút - Albert 
Flórián utak kereszteződésénél vagy annak közvetlen közelében új buszmegálló kialakítását támogatja,  
b) felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze, illetve folytassa le a Budapesti Közlekedési Központ illetékes 
munkatársaival az egyeztetéseket az új megállóhely létesítésének érdekében. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

        (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 

Sajó Ákos: A meghívóban szerepelt egy tájékoztató, beszéljünk róla, mivel jelen vannak a szakemberek, akik 
tudnának újabbat hozzátenni. 

Intzoglu István: Az előterjesztésben megjelölt, Ecseri úti környék állapota tarthatatlan. Emlékezzünk rá, hogy 
2015.02.19-i testületi ülésen a Képviselő-testület tárgyalta az életvitelszerű közterületen tartózkodás 
jogellenesnek minősítését. Akkor ebben született egy döntés, ezt követően február 19-én Polgármester úr 
összehívott egy munkacsoportos értekezletet, amelyen Sajó Ákos képviselőtársammal vettünk részt. Akkor 
képviselőtársam megfogalmazta a MÁV-Aszódi-telep problémáit, ezt én kiegészítettem a Pilisi Parkerdő-féle és 
az Ecseri úti jelenségekkel. Ekkor tettem egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezt a munkaértekezletet a 
későbbiekben is össze kellene hívni annak érdekében, hogy ezt a problémát próbáljuk meg valami módon 
kezelni. Én akkor javaslatot tettem a MÁV, mint tulajdonos felé, mely azonban már nincs jelen, csak bizonyos 
jogokat tart fenn. Fontosnak tartom, hogy ebbe a munkacsoportba szociális munkásokat is bevonjunk, mivel a 
FESZOFE Nonprofit Zrt. erején felül teljesít, azonban a Közterület-felügyeletet nem láttam az érintett területeken 
serénykedni. Az ő álláspontjukra is kíváncsi lennék, hogy milyen részt tudnának ebből a „problémás tortából 
kiszakítani”. Jegyző úr ebben abszolút nyitott volt, azóta már beszéltem is vele, de a folyamat a Fővárosnál 
megakadt és addig a munkaértekezletet nem kívánja összehívni. 

Sajó Ákos: Tájékoztatás jelleggel mondanám, hogy holnapra megbeszéltünk egy találkozót a FESZOFE 
Nonprofit Kft. igazgatójával, ahol ezeket a problémákat is át fogjuk beszélni. Egyelőre kölcsönös tájékoztatásról 
lesz szó, amit követően kérünk egy beszámolót az Igazgató úrtól. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, 
további szép napot kívánok mindenkinek. 

kmf. 
              Sajó Ákos 

     elnök 
 Görgényi Máté 

        részönkormányzati tag 
 
          Szendi-Vörös Anita 
          jegyzőkönyvvezető 


