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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat  

2020. október 20-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:   József Attila-lakótelepi Közösségi Ház ülésterme 
   1098 Budapest, Toronyház u. 3/b. 
 
Jelen vannak:  Hidasi Gyula elnök, 

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

 
Hivatal részéről: Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, Millner Csilla a 
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő és Dauda László a 
Szervezési és Informatikai Iroda munkatársai, Sebők Bernadett jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Árva Péter képviselő, Cséplő Dániel, Polyák Béla, Hidasi Gábor. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntöm a Részönkormányzat tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy 
a Bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 9.05 órakor megnyitom. A lakóház-felújítási pályázattal kapcsolatban 
lesznek döntéseink. Napirend előtt van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Napirend előtti hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 41/2020. (X.20.) 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a 2020. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálására 

Sz-254/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban bizottsági tag vett részt) 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a 2020. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására 

Sz-254/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Elnökét szeretném felkérni, hogy 
tegye fel kérdéseit, ehhez a napirendi ponthoz. 
 
Árva Péter: Két dolog fontos a mai napirendi ponttal kapcsolatban. Az első kérdésem, hogy a maradvány 
összeggel mi történt? Ezt a pluszköltséget hogyan kapjuk, meg és hogyan tervezzük szétosztani? A másik fontos 
kérdés, amire szeretnék választ kapni, nem feltétlenül ma, de legkésőbb a saját bizottsági ülésemig. Hogyan alakul 
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a műszaki ellenőr kérdéskör? Olyan folyósói szintű információt kaptam, hogy 2 millió forintot meghaladó összegnél 
kötelező, az alatt nem. Pontosan mi az értékhatár? 
 
Hidasi Gyula: Mielőtt a Hivatalnak megadnám a szót, Sajó Ákos képviselő úr kérdést tett föl azzal kapcsolatban, 
hogy Ő úgy vette észre, hogy a 9. számú választókörzetben a Vágóhíd utcai házak is benne vannak. Igaz, hogy 
most nem voltak pályázatok, de remélem, a Hivatal is tudja, hogy az Ő körzete a Vágóhíd utcai rész is. Azért nincs 
benne, mert ők nem pályáztak? 
Az Irodavezető-helyettes Úrtól tájékoztatást kaptam, hogy a tavalyi 3.500.000.- forint maradvány a Napfény utca 
5., Lobogó utca 5., Csárdás köz 3. fel nem használt összegéből adódik és ennyivel többet tudunk idén elosztani. 
Az idei 40 millióhoz még ez az összeg hozzáadódik, így az elosztható összeg 43.500.000.- forint. 
Kérem a 9. számú egyéni választókerület képviselőjét, Sajó Ákost, tájékoztassa a Bizottságot, hogy az Ő 
körzetében milyen javaslatai vannak. 
 
Sajó Ákos: A körzetemből 9 pályázat érkezett. A Gyáli út 15./D-E. épületnél a Közös-képviselő védett épületként 
kéri, hogy kiemelt beruházásként kezeljék, 60 %-os támogatással. Azt a választ kaptam Millner Csilla úrhölgytől, 
hogy ez csak a homlokzatokra vonatkozik, tetőfelújításra ez a 60 % nem adható. Én ezt elfogadtam, és a 9. számú 
egyéni választókerülettel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem: 
 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás 
összege 

3. Aszódi u. 12. ereszcsatorna cseréje (vízszintes és függőleges, járulékos 
munkákkal) 

700 000.- 

21. Ecseri út 27. tetőfelújítás I. ütem, ereszcsatorna cseréje II. ütem (járulékos 
munkákkal) 

 1.300.000.- 

29. Gyáli út 15/D-E. tetőfelújítás (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
30. Gyáli út 21-23. 5. ép. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1.500.000.-  
41. Osztag u. 15. födém szigetelése (járulékos munkákkal) 1.300.000.-  
42. Osztag u. 17. födém szigetelése (járulékos munkákkal) 1.200.000.-  
48. Szerkocsi u. 4. homlokzat felújítása (szigetelése, részleges, járulékos munkákkal) 700.000.-  
49. Táblás köz 1. tető-, felépítmények, ereszcsatorna felújítása (kémények bontása, 

járulékos munkákkal) 
1.050.000.-  

50. Táblás köz 7. tető-, bádogozás és felépítmények padlásfeljáró, tetőkibúvó felújítása 
(járulékos munkákkal) 

1.250.000.-  

  Összesen:   10.000.000.- 
 
 
Hidasi Gyula: A 10. számú egyéni választókerülettel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem: 
 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás 
összege 

13. Dési H. u. 8. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
14. Dési H. u. 10. bejárati kapuk felújítása (járulékos munkákkal) 800.000.-  
15. Dési H. u. 13. lapostető felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
16. Dési H. u. 14. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 800.000.-  
18. Dési H. u. 20. pincei víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) 800.000.-  
23. Epreserdő u. 2. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 800.000.-  
31. Hurok u. 1. világítás és villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) 0.-  
  (Azért 0.- forint, mert tavaly és tavalyelőtt is nyertek pályázatot.)  
32. Ifjúmunkás u. 10. tetőszigetelés felújítás (járulékos munkákkal) 800.000.-  
45. Pöttyös u. 9. elektromos főelosztók cseréje (járulékos munkákkal) 500.000.-  
46. Pöttyös u. 9. fűtési költségelosztók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
47. Pöttyös u. 11. elektromos hálózat felújítása  (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
54. Üllői út 161. tetőszigetelés felújítása (szükség szerinti kémény, bádog javítása és 

járulékos munkákkal) 
1.000.000.-  

55. Üllői út 167. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
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56. Üllői út 169-179. lépcsőház felújítása (lift előtti pihenő, járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
57. Üllői út 181-183-185. erkély felújítása (járulékos munkákkal) 700.000.-  
  Összesen:   11.200.000.- 

 
 
Csóti Zsombor: A 11. számú egyéni választókerülettel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem: 
 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás 
összege 

1. Aranyvirág stny 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 700.000.-  
2. Aranyvirág stny 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 600.000.-  
8. Csárdás köz 3. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 900.000.-  
11. Csengettyű u. 9. vízhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 1.500.000.-  
17. Dési H. u. 19. vízóra és az épület közötti víznyomó vezeték cseréje (járulékos 

munkákkal) 
400.000.-  

19. Dési H. u. 21. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 600.000.-  
20. Dési H. u. 26. hidegvíz és ejtő vezeték cseréje (járulékos munkákkal) 600.000.-  
22. Egyetértés u. 1. erkély felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
24. Epreserdő u. 18. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.000.000.-  
33. Ifjúmunkás u. 27. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 600.000.-  
34. Kosárka stny. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  
35. Kosárka stny. 4. bejárati portálok, szemét-, babakocsi tároló ablakok cseréje (járulékos 

munkákkal) 
400.000.-  

36. Kosárka stny. 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  
37. Kosárka stny. 6. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  
43. Pöttyös u. 6. bejárati kapu cseréje, belépő felújítása (járulékos munkákkal) 400.000.-  
44. Pöttyös u. 8. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 1.100.000.-  
  Összesen:   11.000.000.- 

 
 
Jancsó Andrea: A 12. számú egyéni választókerülettel kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem: 
 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás 
összege 

4. Börzsöny u. 4. III. lh. hideg-melegvíz és ejtő vezetékek cseréje (járulékos munkákkal) 900.000.-  
5. Börzsöny u. 6. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
6. Börzsöny u. 7. bejárati kapu portál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
7. Börzsöny u. 10. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  
9. Csengettyű u. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  
10. Csengettyű u. 5. homlokzat felújítása (északi, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  
12. Csengettyű u. 17. hideg, meleg, cirkulációs és ejtő vezetékek felújítása (járulékos 

munkákkal) 
1.000.000.-  

25. Epreserdő u. 24. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
26. Epreserdő u. 26. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 2.450.000.-  
27. Epreserdő u. 32. hideg-melegvíz nyomóvezetékek, strangelzárók cseréje (járulékos 

munkákkal) 
450.000.-  

28. Epreserdő u. 36. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
38. Lobogó u. 5. attika fal bádogozás, kémény fedlapok felújítása (járulékos munkákkal) 0.-  
39. Lobogó u. 6. bejárati ajtók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
40. Lobogó u. 24. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
51. Távíró u. 13. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  
52. Toronyház u. 9. Nyílászárók cseréje 1-2 lépcsőházban (járulékos munkákkal) 0.-  
53. Toronyház u. 16. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.300.000.-  
  Összesen:   10.900.000.- 
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Sajó Ákos: A maradványpénzzel én nem számoltam, ha lehet még, akkor a Gyáli út 15./D-E.-hez 1.000.000.- 
forintot szeretnék hozzátenni. Ha nem lehet, akkor 400.000.- forintot szeretnék még hozzátenni. Így a 29. 
sorszámú, Gyáli út 15./D-E. támogatási összege 1.400.000.- forintra változik. 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a Sz-254/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 42/2020. (X.20.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről 
érkező 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint javasolja részesíteni vissza nem 
térítendő támogatásban: 
 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése 
Támogatás 

összege 

1. Aranyvirág stny. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 700.000.-  

2. Aranyvirág stny. 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 600.000.-  

3. Aszódi u. 12. 
ereszcsatorna cseréje (vízszintes és függőleges, járulékos 
munkákkal) 

 700.000.-  

4. Börzsöny u. 4. III. lh. hideg-melegvíz és ejtő vezetékek cseréje (járulékos munkákkal) 900.000.-  

5. Börzsöny u. 6. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

6. Börzsöny u. 7. bejárati kapu portál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

7. Börzsöny u. 10. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  

8. Csárdás köz 3. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 900.000.-  

9. Csengettyű u. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  

10. Csengettyű u. 5. homlokzat felújítása (északi, járulékos munkákkal) 1.600.000.-  

11. Csengettyű u. 9. vízhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 1.500.000.-  

12. Csengettyű u. 17. 
hideg, meleg, cirkulációs és ejtő vezetékek felújítása (járulékos 
munkákkal) 

1.000.000.-  

13. Dési H. u. 8. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

14. Dési H. u. 10. bejárati kapuk felújítása (járulékos munkákkal) 800.000.-  

15. Dési H. u. 13. lapostető felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

16. Dési H. u. 14. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 800.000.-  

17. Dési H. u. 19. 
vízóra és az épület közötti víznyomó vezeték cseréje (járulékos 
munkákkal) 

400.000.-  

18. Dési H. u. 20. pincei víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) 800.000.-  

19. Dési H. u. 21. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 600.000.-  

20. Dési H. u. 26. hidegvíz és ejtő vezeték cseréje (járulékos munkákkal) 600.000.-  

21. Ecseri út 27. 
tetőfelújítás I. ütem, ereszcsatorna cseréje II. ütem (járulékos 
munkákkal) 

 1.300.000.- 

22. Egyetértés u. 1. erkély felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

23. Epreserdő u. 2. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 800.000.-  

24. Epreserdő u. 18. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

25. Epreserdő u. 24. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

26. Epreserdő u. 26. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 2.450.000.-  

27. Epreserdő u. 32. 
hideg-melegvíz nyomóvezetékek, strangelzárók cseréje (járulékos 
munkákkal) 

450.000.-  

28. Epreserdő u. 36. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

29. Gyáli út 15/D-E. tetőfelújítás (járulékos munkákkal) 1.400.000.-  

30. Gyáli út 21-23. 5. ép. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1.500.000.-  

31. Hurok u. 1. világítás és villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) 0.-  

32. Ifjúmunkás u. 10. tetőszigetelés felújítás (járulékos munkákkal) 800.000.-  

33. Ifjúmunkás u. 27. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 600.000.-  
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34. Kosárka stny. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  

35. Kosárka stny. 4. 
bejárati portálok, szemét-, babakocsi tároló ablakok cseréje (járulékos 
munkákkal) 

400.000.-  

36. Kosárka stny. 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  

37. Kosárka stny. 6. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 400.000.-  

38. Lobogó u. 5. 
attika fal bádogozás, kémény fedlapok felújítása (járulékos 
munkákkal) 

0.-  

39. Lobogó u. 6. bejárati ajtók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

40. Lobogó u. 24. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

41. Osztag u. 15. födém szigetelése (járulékos munkákkal) 1.300.000.-  

42. Osztag u. 17. födém szigetelése (járulékos munkákkal) 1.200.000.-  

43. Pöttyös u. 6. bejárati kapu cseréje, belépő felújítása (járulékos munkákkal) 400.000.-  

44. Pöttyös u. 8. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 1.100.000.-  

45. Pöttyös u. 9. elektromos főelosztók cseréje (járulékos munkákkal) 500.000.-  

46. Pöttyös u. 9. fűtési költségelosztók cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

47. Pöttyös u. 11. elektromos hálózat felújítása  (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

48. Szerkocsi u. 4. homlokzat felújítása (szigetelése, részleges, járulékos munkákkal) 700.000.-  

49. Táblás köz 1. 
tető-, felépítmények, ereszcsatorna felújítása (kémények bontása, 
járulékos munkákkal) 

1.050.000.-  

50. Táblás köz 7. 
tető-, bádogozás és felépítmények padlásfeljáró, tetőkibúvó felújítása 
(járulékos munkákkal) 

1.250.000.-  

51. Távíró u. 13. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0.-  

52. Toronyház u. 9. Nyílászárók cseréje 1-2 lépcsőházban (járulékos munkákkal) 0.-  

53. Toronyház u. 16. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1.300.000.-  

54. Üllői út 161. 
tetőszigetelés felújítása (szükség szerinti kémény, bádog javítása és 
járulékos munkákkal) 

1.000.000.-  

55. Üllői út 167. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

56. Üllői út 169-179. lépcsőház felújítása (lift előtti pihenő, járulékos munkákkal) 1.000.000.-  

57. Üllői út 181-183-185. erkély felújítása (járulékos munkákkal) 700.000.-  

  Összesen:   43.500.000.- 

Határidő: 2020. október 20. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Több hozzászólás nem volt. Köszönöm a részvételt, az ülést 9.30 órakor bezárom. 
 

 
k.m.f 

 
Hidasi Gyula 
 elnök 

Jancsó Andrea 
bizottsági tag 
 
 
Sebők Bernadett 
jegyzőkönyvvezető 


