
      Iktató szám: Sz-27/018. 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2018. január 25-i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat, a József Attila-lakótelep „Nagyjátszótér” nyilvános illemhelyének felújítására és 
nyitvatartási rendjének módosítására   

 

Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag  
 

Készítette: Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag      
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Intzoglu István s.k. 

képviselő 

József Attila-lakótelep Városrészi 

Tanácsnok 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Városrészi Önkormányzat! 
 

A főváros igencsak szűkös ellátottsága ellenére, a József Attila-lakótelep azon területek közzé 

tartozik, amely rendelkezik a FESZOFE Kft. által üzemeltetett nyilvános illemhellyel. 

Azonban nagyon régi igény és adósság részünkről, hogy az illemhely tavasztól-őszig tartó 

nyitvatartási rendje igazodjon legalább a játszótér használóihoz. Ennek hiányában a 

gyermekek szükségleteit a környező bokrokban végzik el. 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

A jelenlegi üzemeltető, a köztéri illemhely időszakos hosszabb nyitva tartását humánerő 

forrással, az erre vonatkozó munkaügyi korlátok miatt, 15 óra után nem tudja biztosítani. 

Ezért a hosszabbított nyitvatartási idő megoldása lehet: egyrészről a jelzett nyilvános 

illemhely automatikus működtetésűvé alakítása, (környezeti elhelyezkedését figyelembe 

véve megfelelő biztonsági kamera telepítésével), másrészről egy a jövőben tervezett, a késői 

zárást biztosító „állandó, kihelyezett parkőrség” megszervezése. 

A nyilvános illemhely eszközeinek és burkolatainak állapota az idő folyamán jelentősen 

sérült, elhasználódott a kor igényeknek a minimumát sem éri el, felújítása elengedhetetlen a 

tavaszi szezon kezdetére. 

 

Kérem, a Tisztelt bizottságot a fent felvázolt tarthatatlan állapot javítását célzó javaslatok 

megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslat:  
 

József Attila Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy 
  

1. támogatja a József Attila-lakótelepen üzemelő nyilvános illemhely felújítását, 

valamint üzemeltetésének idejét a „Nagyjátszótér” nyitva tartásának rendjéhez való 

módosítását.   

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatba foglaltakat a 2018 évi költségvetés 

készítésnél vegye figyelembe, 

3. megvalósításának érdekében felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő:  

1. pont: 2018. január 25. 

2. pont: 2018. évi költségvetés elfogadása 

3. pont: 45 nap 

 
Budapest, 2018. január 19. 

 

 

 

 

 

 


