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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat  

2020. szeptember 8-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:   József Attila-lakótelepi Közösségi Ház ülésterme 
   1098 Budapest, Toronyház u. 3/b. 
 
Jelen vannak:  Hidasi Gyula elnök, 

Jancsó Andrea (igazoltan távol) 
Csóti Zsombor, (igazoltan távol) 
Sajó Ákos,  
Füzes Gábor Iván, 
Varga József, 
Szabó Gyula tagok. 

 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Fenyőváriné Csanádi 
Brigitta Közterület Üzemeltetési Csoport - munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő és Dauda László 
a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársai, Sebők Bernadett jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Árva Péter képviselő, Hidasi Gábor. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntöm a Részönkormányzat tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy 
a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 9.00 órakor megnyitom. Nekem lesz majd a Városüzemeltetési és 
Felújítási Irodához két kérdésem a napirend előtt. Napirend előtt van-e valakinek kérdése?  
Varga József, Füzes Gábor és Szabó Gyula jelezték, hogy napirend előtt kívánnak hozzászólni. Köszönöm szépen. 
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 35/2020. (IX.8.) 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására 
 160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések 
meghozatala 
 132/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Javaslat pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás 
lefolytatására. 
 Sz-197/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
(5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gyula: Napirend előtt szeretném kérdezni a Városüzemeltetési és Felújítási Irodától megjelent két 
kolléganőt, illetve kérem, hogy legyenek szívesek továbbítani a kérdésemet az Irodavezető Úr felé. 
1. A Börzsöny utca 12. szám elé kértünk olyan kresztáblát, hogy a járdára mindkét kerékkel fel lehessen állni, már 
elég régen kértük és nem kaptunk választ.  
2. A Budapest Közút Zrt-nek is küldtünk augusztus 26-án egy levelet, hogy a Toronyház utca és Egyetértés utca 
sarkán a Fővárosi Vízművek javított valamit és félretették a kerítés mellé a táblát. Jeleztük feléjük is a problémát, 
hátha felgyorsítjuk a folyamatot, de még mindig ott van a tábla. 
3. A Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság nagyon szépen, rendben lezajlott. Minden zökkenőmentes volt addig, amíg 
el nem kezdték az elpakolást és az ottlévő teherautók a futópálya rekortán borítását fel nem szedték. Ez ügyben 
szeretnénk kérni, hogy az Iroda utómunkálatokat rendeljen meg. Ebben fogjuk kérni a segítségüket. Nekem ennyi 
lett volna. 
 
Varga József: Első kérdésemet rövidre zártam az Alpolgármester Úrral az előbb. Ez a MÁV-telepi 
csatornatervezéssel kapcsolatos. 09. 11., péntekre kaptam egy megbeszélésre időpontot. 
Második kérdésem: 2003-ban a 41-es polgármesteri rendelet szerint a lakó- és pihenő övezetekben, így a MÁV-
telepnél is csak a kijelölt helyen lehet parkolni, tehát a telken belül, a közökben nem. Eltelt 17 év és a mai napig 
nincs parkolóhely kijelölve, ezt a kérdést feltettem az előző ülésen is. 15 nap eltelt, választ nem kaptam. Ami 
érdekes, hogy már márciusban is a lakógyűlésen ugyanezt a kérdést feltettem, 6 hónappal ezelőtt, akkor írásban 
kaptam választ arról, hogy vizsgálják. Azt szeretném megtudni, hogy történt-e valóban vizsgálat, hogy kijelölnék a 
parkolóhelyet? 
 
Szabó Gyula: Örülök, hogy az Alpolgármester Úr velünk van. Két kérdésem van. Ahogy járom a József Attila-
lakótelepet sok a panasz: nincs rend, letört ágak, és szemét van. Lesz-e valami a FESZOFE-val, mióta nincs a 
Sebők Endre. Nem volt a szívem csücske a Sebők Úr, de azért rend volt mindig. Tud-e valamit mondani az 
Alpolgármester Úr, hogy lesz-e valami a FESZOFE-val? 
Másik kérdésem a kedves hölgy ismerősünkkel kapcsolatos. Mi van Vele? Andreát nem látom az ülésen, tud-e 
valamit róla? Nem látom sehol. Beteg, vagy kilépett? Nem mondom, hogy válaszolja meg, de ha valamit tud róla 
mondani, mert a Képviselő-testületi üléseken se látom soha és hiányozni fog valahonnan. A pénzt felveszi, akkor 
dolgozzon meg érte.  
 
Füzes Gábor: A Városüzemeltetési és Felújítási Irodához lenne egy rövid, inkább csak figyelemfelhívó 
megjegyzésem. Magánoldalról kezdem, nekem 3-4 éve volt egy csúnya és nagyon elhúzódó ügyem a 
Városüzemeltetéssel, amikor egy kivágott fának a csonkja, ami nem látszódott felsértette a kocsimnak az elejét. 
Ugyanez a helyzet várható, vagy jósolható. A Lobogó utca és Toronyház utca sarkán tegnap kivágtak két idősebb 
fát és a csonkjuk 15-20 centiméterre kilóg a talajszint fölött, amit pillanatok alatt benő majd a gaz és az autós már 
csak olyan, hogy oda parkol ahová tud és nem nyilvánvalóan tilos. Ide valamilyen jelzés, vagy figyelemfelhívás 
kellene. Igazából csak ennyi. Nem kritika volt, csak figyelemfelhívás. 
 
Reiner Roland: A FESZOFE-s kérdésre csak azt tudom mondani, hogy a FESZOFE Kft. továbbra is dolgozik. 
Ugyanazok a vállalkozói, ugyanazok az emberei vannak, akik egy, vagy két hónappal korábban is. Azt tudom 
mondani, amit mindenkinek mondok, hogyha problémát észlelnek, akkor szóljanak és igazából akkor 1 napon belül 
intézkedik a FESZOFE Kft. Ez a tanácsom, tehát ha ilyen problémát látnak, akkor szóljanak és ők kivonulnak, vagy 
szólnak annak az alvállalkozónak, aki a különböző részfeladatokat végzi. 
Jancsó képviselőtársamról azt tudom, hogy betegség miatt van távol. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Elnök Úr kérdésére válaszolva. A kresztáblákkal kapcsolatban természetesen már mi is 
továbbítottuk a Budapest Közút Zrt-nek ezeket a problémákat. Ismételten rá fogunk kérdezni, hogy miért nem 
történt semmi. Ők általában, viszonylag gyorsan reagálnak. Nem tudom, hogy ebben az esetben miért nem történt 
semmi, de még a mai napon fogunk nekik jelzést küldeni, hogy ez sürgős lenne.  
A futópálya rekortánját annak kell megjavítani, aki a rendezvényt szervezte, annak a felelőssége, hogyha kárt okoz, 
akkor ezt a kárt helyre kell, hogy hozza. Tudunk már róla, jelezték felénk és kérték is a segítségünket abban, hogy 
milyen módon hozzák ezt helyre. Le fogunk ülni egymással és javaslatot fogunk adni, de ezt nekik kell 
helyrehozhatni. 
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Varga képviselő úr kérdésére válaszolva: a lakó- pihenőövezettel kapcsolatban, korábban ezt a kérdést is 
megvitattuk természetesen a Budapest Közút Zrt-vel. Ez is egy visszatérő probléma. Továbbra is azt tudom 
mondani, hogy nem tudunk a lakó- pihenőövezetben kijelölni parkolóhelyeket. Elvileg ott hivatalosan, azokon a 
közutakon nem is lehetne parkolni, de ettől itt mindenki eltekint. Nem lehet hivatalosan itt parkolóhelyeket kijelölni. 
Csak kívül, a lakó- pihenőövezeten kívüli területen tudjuk azt kijelölni. 
Füzesi képviselő úr kérdésére azt tudom mondani, hogy a kilógó csonkok esetét fogjuk jelezni a FESZOFE Kft-nek 
és tuskómarást fogunk kérni. A talajszint alá marják le a tuskót, és akkor nem lesz belőle probléma. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
jóváhagyására 
 160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Hidasi Gyula: Térjünk rá az első napirendi pontra, a gazdasági programra 2019-2024 között, amit többízben 
tárgyaltuk és többször módosítottunk. Minden módosítás benne van a gazdasági programban. Ehhez van-e 
valakinek hozzászólása? 
 
Varga József: Az anyag nagyon jó, mindenre kiterjed. A köztisztaságnál, a 27. oldalon van egy olyan mondat, 
hogy a társasházakat és a családi házakat be kell vonni a feladat megoldásába, a tisztaság rendezésébe. Ezzel 
kapcsolatban május 31-i határidővel elfogadott az ülésünk egy olyan határozatot, hogy a hóeltakarítás és a 
síkosságmentesítési feladatok ellátására egy térképi lehatárolást készítenek el május 31-i határidővel. Ez majd 
meg fog jelenni a honlapon, ahol a közösképviselők meg tudják tekinteni, hogy mi a feladatuk. Sőt, a 
közösképviselők klubjában is egy nagyon jó téma lenne. Eltelt május 31. Hogy áll ez az anyag? 
 
Hidasi Gyula: Ezt Aljegyző Asszony készítette el. Szerintem lehet, hogy a következő ülésen napirendi pontra 
vesszük, és akkor előrébb jutunk ebben a kérdésben. 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 160/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 36/2020. (IX.8.) 

Határozat 
A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. sz. – ”Javaslat az 
Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – 
előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt. 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásba 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes 
döntések meghozatala 
 132/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Hidasi Gyula: A második napirendi pontunk a 2020. évi költségvetést érintő egyes döntések meghozatala. Ehhez 
van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor a 4 határozati javaslatról egyben szavazzunk. 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 132/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 37/2020. (IX.8.) 
Határozat 

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” 
című – előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt. 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(4 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásba 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására és beszerzési 
eljárás lefolytatására 
 Sz-197/2020. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Hidasi Gyula: A harmadik napirendi pontunk, javaslat a pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi 
térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására, amely a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsággal közös pályázat lenne és ezért is hívtuk meg Árva Péter elnök urat. Köszönjük 
szépen, hogy eljött. Ők délután fogják tárgyalni, mi most. Az előterjesztéssel maximálisan egyetértek, nincs benne 
semmi extra. Egy megjegyzésem van, ez az Irodához szólna. Jobban örültem volna annak, hogyha az előterjesztés 
tartalmazza már az árajánlatok kérését és a Bizottság már arról is tudott volna dönteni. Tehát nem az Iroda döntött 
volna, hanem az előterjesztéssel együtt mi is megismerhettük volna az árakat és a vállalkozóknak a neveit, de 
ezzel együtt én elfogadásra javaslom a Bizottságnak. A témával kapcsolatos kérdése, észrevétele van valakinek? 
 
Sajó Ákos: Egy rövid kérdésem lenne, ami félreérthető. Többen kérdezték: háromféle virághagymából 10-10 
darab, vagy összesen 10 darab jutna fejenként a pályázóknak? 
 
Hidasi Gyula: Az a helyzet, hogy négyféle virághagyma lesz. A tulipánból van egyszínű egy csomagban és van 
egy tulipánhagyma-csomag, amiben többszínű van, tehát fehér, sárga, piros. A másikban csak piros, vagy csak 
sárga. Összesen 40 darab lesz majd egy pályázónak. Lehet még 20 literes zsákos kiszerelésű virágföldet is kapni, 
amit majd a FESZOFE Kft. biztosít. Kérem a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda hozzászólását. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: A keret felhasználásáról a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
dönthet a költségvetési rendelet szerint, tehát addig a beszerzési eljárást nem tudjuk megindítani, amíg a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyó döntésével nem rendelkezünk. Ez pedig a 
mai napon fog remélhetőleg megtörténni. Egyébként mindent előkészítettünk. Amint megvan a döntés, máris 
küldjük Polgármester Asszonynak és máris indítjuk a beszerzést. A beszerzésben a bírálat szempontja a 
legalacsonyabb ár, tehát igazából nem nagyon van mozgástér abban a tekintetben, hogy kit választunk. Azt 
választjuk, aki a megfelelő feltételek mellett a legalacsonyabb árat fogja adni. 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a Sz-197/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 38/2020. (IX.8.) 

Határozat 
1./ A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottsággal közös pályázatot ír ki az Sz-197/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 
tartalommal és formában. 
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2./ A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy támogatja a kiírásra kerülő pályázathoz az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 3205 „Környezetvédelem” sora terhére 1.500.000 forint 
keretösszeget biztosítását, legfeljebb 1200 csomag virághagyma beszerzésére. 
Határidő: a lakossági pályázat kiírására: 2020. szeptember 14. (hétfő). 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Köszönöm szépen a munkát. Köszönöm a részvételt, az ülést 9.28 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f 
 

 
 Hidasi Gyula 
        elnök 

 
 
 
Sajó Ákos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
Sebők Bernadett 
jegyzőkönyvvezető 


