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

JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2015. december 10-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Helye:    Budapest IX. kerület, Toronyház utca 3/b. 

Ügyfélszolgálati Iroda 
 

Jelen van:  Sajó Ákos – elnök, 
   Hidasi Gyula, 
   Intzoglu István, 
   Szabó Gyula, 
   Szoboszlay Balázs tagok.  
 
 
Hivatal részéről:  dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 

Szendi-Vörös Anita jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Meghívott:  Hidasi Gábor 
 
 
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. A Részönkormányzat mai ülését megnyitom, 
megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.  
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 44/2015. (XII.10.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ A BKK Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő létesítéséhez a  
Budapest, IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál  a „B+R kerékpárolók létesítése Budapesten és környékén – 
Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. ütem” megnevezésű projekt keretén 
belül 
 246/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
       (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi 
munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 236/2015. számú előterjesztés elfogadásáról. 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 45/2015. (XII.10.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 236/2015. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ A BKK Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő 
létesítéséhez a  Budapest, IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál  a „B+R kerékpárolók létesítése 
Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. 
ütem” megnevezésű projekt keretén belül 
 246/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sajó Ákos: Vendégünk, Hidasi Gábor szót kért. Kérem a bizottság tagjait, szavazzunk ezzel kapcsolatban. 
 
Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 46/2015. (XII.10.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy Hidasi Gábornak hozzászólási lehetőséget biztosít. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gábor: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tegnapi ülésén tárgyalásra 
került a B+ R parkoló kialakítása. Úgy tudtuk, hogy a Pöttyös utcai metrófelszín a 3-as metró felújítása keretében 
meg fog újulni. Tegnap Főépítész úr válaszából tudtam meg, hogy erre nem fog sor kerülni, a főváros lehúzta ezt 
a felújítások közül. Bizottsági elnök úr, vagy a Hivatal jelenlévő tagjai közül tud-e valaki felvilágosítást nyújtani 
azzal kapcsolatban, hogy ez miért történt így? Nyilvánvalóan pénz kérdése, de mi nyugodtak voltunk, hogy egy 
szép környezetet fogunk kapni. Tegnap annyi hangzott el, hogy egy „tisztasági festésen” kívül semmi nem fog 
történni. Szomorúnak tartom, hogy ez a beruházás el fog maradni. 
 
Sajó Ákos: Magam is jelen voltam a tegnapi bizottsági ülésen. Kicsit pontosítsuk ezt a „tisztasági festést”: 
igazából arról van szó, hogy a feljárókat akadálymentesítik, a belső tér változni fog, sajnos pénzügyi problémák 
miatt a külső részek felújítása valóban elmarad. Azért tervezték oda, az alá az eresz alá a kerékpártárolót, mert 
tudták, hogy nem lesz felújítás. 
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Szabó Gyula: Úgy tudtam, hogy az Ecseri út metrómegállónál is lesz ilyen B + R parkoló. Többen jelezték az 
igényt olyan parkolók kialakítására, ahol csak az ott lakók parkolhatnának. Van erre lehetőség? A Toronyház 
utcánál van is ilyen rész, azzal szemben lévő teret is le lehetne zárni erre a célra. 
 
Sajó Ákos: Elnézést kérek Képviselőtársamtól, de ez nem tartozik jelen napirendi pontunkhoz. A szóban forgó 
előterjesztés kimondottan a Pöttyös utcai metrómegállónál kiépítésre kerülő parkolóról szól, de az Ecseri útnál is 
lesz ilyen, már a terveket is láthattuk. Amiről Szabó Gyula úr beszélt, az egy hosszan elnyúló téma, mellyel 
kapcsolatban a Hivatallal és sok más szervvel kellene egyeztetni, hogy „legyen belőle valami”.  
 
Intzoglu István: Ez a terület nem önkormányzati tulajdonban van? 
 
Sajó Ákos: Úgy gondolom, a BKK egyeztette az Önkormányzattal, hogy kinek a tulajdonát képezi ez a terület. 
Ha kiderülne, hogy mégsem önkormányzati tulajdon, mi akkor is megtettük a kötelességünket azzal, hogy 
megszavaztuk az előterjesztést. 
További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 246/2015. számú előterjesztés elfogadásáról. 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta: 

RÖNK 47/2015. (XII.10.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 246/2015. sz. – „A BKK 
Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő létesítéséhez a  Budapest, 
IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál  a „B+R kerékpárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest 
HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. ütem” megnevezésű projekt keretén belül” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Sajó Ákos elnök 

       (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 

Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
kmf. 

            
 
              Sajó Ákos 

     elnök 
 

 Hidasi Gyula 
        részönkormányzati tag 
 
 
 
          Szendi-Vörös Anita 
          jegyzőkönyvvezető 


