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

JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2015. október 15-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Helye:

Budapest IX. kerület, Toronyház utca 3/b.
Ügyfélszolgálati Iroda

Jelen van:

Sajó Ákos – elnök,
Görgényi Máté,
Hidasi Gyula,
Szabó Gyula,
Szoboszlay Balázs tagok.

Hivatal részéről:

dr. Szabó József Zoltán jegyző,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Romhányi Ildikó, irodavezető-helyettes
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
Varga Nóra csoportvezető,
Szlameniczky Anna, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa
Szendi-Vörös Anita jegyzőkönyvvezető.

Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Külön köszönöm, hogy a Hivatal részérő teljes
létszámban jelen vannak. A Részönkormányzat mai ülését megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
határozatképes. Kérdés, észrevétel?
Hidasi Gyula: Szeretném megköszönni a FESZOFE Kft. munkatársainak a viharkárok elhárítását, amit
maradéktalanul elvégeztek az általam bejelentett területeken. Továbbá szeretném megköszönni a többéves
munkájukat, amit az ingyenes iskolai papírgyűjtésnél elvégeztek. Másik felvetésem az Ifjúmunkás utca 13. előtti
iskola kérését tolmácsolva, hogy az egyik fekvőrendőrt helyezzük át. Jegyző úr segítségemre volt abban, hogy ez
ügyben létrejöjjön a BKK Zrt-vel egy találkozó. A BKK Zrt. levelében jelezte az Önkormányzat felé, hogy nem
gördítenek akadályokat az elé, hogy ez a fekvőrendőr az általunk kijelölt helyre átkerüljön. Felkérem a Hivatalt,
hogy ennek a költségeit a következő költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe.
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 39/2015. (X.15.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Szabó Gyula: Biciklis bejáró vagyok, mint Hidasi úr. Szeretnék is csatlakozni hozzá: meg kell dicsérnünk a
FESZOFE Kft-t, mert 95%-ban rendbe tették a területet, köszönet illeti őket. Jegyző úrral is sikerült néhány
problémát megbeszélnünk az ülés előtt, azonnali intézkedést ígért.
Sajó Ákos: Azt tapasztaltam, hogy a viharkárok lecsengése több lehetőséget adott a FESZOFE Kft.
munkatársainak arra, hogy jobban rendben tartsák a környezetünket. Ezúton is köszönet nekik munkájukért.
dr. Szabó József Zoltán: Ahogy azt jeleztem, amennyiben a BKK Zrt. részéről nincs akadály, el fog indulni a
folyamat. Forrásaink így év végéhez közeledve elég korlátozottak, a költségvetés végét egyelőre nem látjuk, de a
gyermekek biztonsága kiemelt fontosságú. Nem hiszem, hogy egy jelentős összegről beszélnénk, ígérni nem
szeretnék semmit, de a problémáról tudunk és mindent meg fogunk tudni, hogy a megoldás realizálódhasson.
Görgényi Máté, a bizottság tagja megérkezett az ülésre.
Sajó Ákos: Indítványoznám az Sz-494/2015 sz. „Tájékoztató a Budapest IX. kerület József Attila lakótelep
területén lévő útburkolati jelekkel kapcsolatban tett intézkedésekről” c. tájékoztató napirendre történő felvételét.
Kérem, hogy szavazzunk újra a napirendi javaslat elfogadásáról.
RÖNK 40/2015. (X.15.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Budapest IX. kerület József Attila lakótelep területén lévő útburkolati jelekkel kapcsolatban tett
intézkedésekről
Sz-494/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Írtam a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda irányába egy előterjesztési tervezetet. Mivel ennek
van költségvetési vonzata –bár ez valószínűleg csak a következő évet fogja érinteni-, érdeklődni szeretnék, hogy
megkapták-e ezt, mert semmiféle visszajelzést nem kaptam. A tervezet egyébként a József Attila-lakótelepi
Nagyjátszótér bizonyos részeinek felújítását, körbekerítését érinti.
Varga Nóra: A varosuzem@ferencvaros.hu címre került megküldésre a tervezet?
Görgényi Máté: Nem, Kozák Anikó irodavezető és Mezey Adrienn irodavezető-helyettes részére küldtem meg.
Varga Nóra: Mindenképp utána fogunk nézni és értesítjük a Képviselő urat.
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a 205/2015. számú előterjesztés elfogadásáról.
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Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 41/2015. (X.15.) sz.

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 205/2015. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás )
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Tájékoztató a Budapest IX. kerület József Attila lakótelep területén lévő útburkolati jelekkel
kapcsolatban tett intézkedésekről
Sz-494/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Megkérem az illetékest, számoljon be a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban.
Varga Nóra: Az ügyben felkerestük a BKK Zrt-t és a FESZOFE Nonprofit Kft-t is, akiknek 30 nap áll
rendelkezésre válaszadásra. Egyelőre nem reagáltak, de amint válaszuk megérkezik, tájékoztatjuk a
Részönkormányzatot.
Hidasi Gyula: Jó lett volna, ha az Iroda többször egyeztetett volna velünk, hiszen elég jól ismerjük az érintett
területeket. Régebben fel volt festve a Dési Huber utca 20-nál a Lottózó előtti részen, hogy a gépkocsik mennyire
állhatnak fel a járdára. Mivel a jelek megkoptak, vannak akik parkolásnál nincsenek figyelemmel arra, hogy
mondjuk egy babakocsit el lehessen tolni mellettük. A Pöttyös utca 7. szám előtt is volt ilyen felfestés, ami szintén
megkopott, újra kellene festeni.
Szabó Gyula: Negatív tapasztalatom van: Görgényi képviselőtársammal és a BKK Zrt. képviselőjével körbejártuk
a Napfény utca környékét, hogy felmérjük, hol kellene megújítani a felfestéseket. Ez májusban volt, azóta semmi
előrelépés nem történt az ügyben.
dr. Szabó József Zoltán: Javítson ki az Iroda, ha tévedek, de a BKK Zrt. a tömegközlekedési útvonalaknak a
kezelője, egyéb közutaknak mi vagyunk. Teljesen jogos az igény, jelek azért vannak, hogy láthatóak legyenek.
Hamarosan találkozni fogunk BKK Zrt. egyik főmunkatársával személyesen is, össze fogjuk szedni a
kerületünkben felmerült problémákat, többek között ezt is. Ígérem, hogy ebben is igyekszünk majd intenzíven és
hatékonyan eljárni.
Görgényi Máté: Felbuzdulva azon, hogy ez a találkozó meg fog történni, jelezném, hogy azon a részen, amire
Szabó Gyula bizottsági tagtársam is utalt, a Lobogó utca és a Napfény utca sarkán, ahol a buszok kanyarodnak,
balesetveszélyes szituáció alakul ki, mivel a felfestés hiánya miatt nem egyértelmű, meddig lehet parkolni.
dr. Szabó József Zoltán: Fontos kiegészítő információ, hogy mielőtt ez a beszélgetés létrejön a BKK Zrt-vel, az
összes képviselőt meg fogjuk keresni, hogy mindenkinek lehetősége legyen jelezni, amiről esetlegesen nem
tudunk, vagy régebbi az ügy és nem haladt az elvárásoknak megfelelő gyorsasággal. Ki fog menni egy e-mail és
mindenkinek kérni fogjuk a segítségét ezzel kapcsolatban, hiszen teljeskörű listát szeretnénk összeállítani
minden BKK Zrt-t érintő problémáról. Ezt a listát szeretnénk átadni a BKK Zrt. főmunkatársának, annak
reményében, hogy így hatékonyabban tud eljárni a kerületben felmerült problémák megoldásával kapcsolatban.
Szabó Gyula: Szeretném, ha ebbe a megkeresésbe én is bekerülnék, mivel jópár levelezésen túl vagyok a BKK
Zrt-vel parkolóügyben és zebraügyben. Szeretnék jelen lenni ezen a megbeszélésen, hogy be tudjam mutatni a
levelezéseimet.
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Sajó Ákos: Magam is azon gondolkoztam, hogy jó lenne ezen a megbeszélésen személyesen képviselni a
Részönkormányzatot, hogy beszámolhassunk a területünket érintő problémákról.
dr. Szabó József Zoltán: A véleményeket, problémákat mindenképp összegyűjtjük mindenkitől. Először is,
véleményem szerint szembesíteni kell a BKK Zrt. megjelenő munkatársát azzal, hogy van egy probléma-listánk,
aztán lehet majd a részletekről beszélni. Ez egy első körű megbeszélés, ami egy-egy témában is elhúzódhat,
nem biztos, hogy célravezető a szerteágazó problémafelvetés. Van egy protokolláris része a dolognak, hogy a
hatékony munkakapcsolat kialakításának első lépéseként nem zúdítjuk valamennyi problémát a partner nyakába,
hanem átnyújtjuk a listát és próbálunk rangsort állítani. Mostanában azt tapasztaltuk a kollégákkal, hogy a BKK
Zrt-vel egyre jobb munkakapcsolat van kialakulóban, még ha ez kívülről egyelőre nem is érzékelhető, úgyhogy
bízom abban, hogy ezek a közútkezeléssel kapcsolatos problémák a jövőben gördülékenyebben kerülnek
megoldásra.
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.
A József Attila Városrészi Önkormányzat a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
kmf.
Sajó Ákos
elnök
Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Szendi-Vörös Anita
jegyzőkönyvvezető
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