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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat Bizottság 2021. július 14-én 

08.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
 
Ülés helye:     Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
      Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak: Hidasi Gyula elnök, 
 Csóti Zsombor tag, 
 Füzes Gábor Iván tag, 
 Jancsó Andrea tag, 
 Szabó Gyula tag, 
 Varga József tag.   
 
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, dr. Tóth Tamás a jogi csoport munkatársa, Koór Henrietta 
csoportvezető, Török Timea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Márton József FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, Polyák Béla FESZOFE 
Nonprofit Kft. FB tag. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést 08:03 órakor megnyitom. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 

 

RÖNK 1/2021. (VII.14.) 
Határozat 

Napirend: 
 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

14/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor 

képviselők 
 (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Van-e valakinek napirend előtti kérdése, észrevétele?  
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
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Jancsó Andrea: Három témát szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy a Toronyház utca – Dobogó 
utca sarkán felgyújtott szelektív hulladékgyűjtő-sziget többszöri kérés ellenére sem lett még mindig 
eltakarítva. Sajnálom, hogy a Hivatalból nincs itt senki, aki illetékes lenne ebben. Januárban kértem, hogy 
ezt a hulladékgyűjtő-szigetet számoljuk fel, azóta megtörtént, hogy felgyújtották. Két hete kértük, hogy 
takarítsák el, Barna Renáta illetékes referensnek jeleztem, azóta sem kaptam semmiféle választ, vagy 
megkeresést arra vonatkozólag, hogy ő intézkedett-e ebben az ügyben. Szeretném, ha július 16-ig 
legkésőbb el lenne takarítva, mert ha ez nem történik meg, én megyek ki és összetakarítom. Nem a 
képviselő dolga, de ha a Hivatal nem csinálja, akkor kénytelen leszek én beavatkozni ebbe.  
A másik ügy a József Attila-telep parkolása. Nem értem azt, hogy van egy érvényes testületi határozat, 
amit módosítottunk, a határidő a végrehajtásra már régen lejárt, ehhez képest még kitoltuk informálisan. 
Márciusban volt egy egyeztetés, hogy mi legyen a lakossági engedéllyel, várakozási övezet lesz, vagy 
fizetős, vagy ingyenes parkolás legyen. Ehhez képest nem történt semmi. Amikor Pataki Mártont 
felhívtam, hogy megszűnt az ingyenes parkolás, akkor közölte, hogy ez politikai színtér. Bocsánat, a FEV 
IX. Zrt. egy végrehajtó és ez a képviselő-testületi határozat semmilyen módon nem lett végrehajtva, 
semmilyen tájékoztatást nem kapunk arról, hogy folyamatban vannak-e a felmérések, a forgalomtechnika, 
vagy bármi. Tehát jó lenne, ha erről a bizottsági képviselők és a külső tagok kapnának valamilyen 
tájékoztatást, hogy mi fog történni, ugyanis szeptemberben itt lesz megint az iskolakezdés, megint elindul 
a munka és megint az a káosz fog kialakulni, mint az előző években; ezek szerint képtelenek vagyunk 
megoldani ezt a parkolási anomáliát. A harmadik ügy szintén ehhez kapcsolódik, mely szerint különféle 
informális egyeztetések mennek arról, hogy az Ecseri és Pöttyös utcai metrófelszín esetében milyen 
pénzmozgások lesznek. Nem a képviselőket akarom bántani, akik bele vannak vonva, de a RÖNK 
semmilyen módon nem kap tájékoztatást, nincsen az egyeztetésekbe bevonva, a Kabinetvezető Úr és a 
Vezérigazgató Úr bizonyos képviselőket meghív bizonyos egyeztetésekre, miközben nekünk kell 
döntéseket hozni. Tehát az, hogy pénzmozgásokról informálisan egyeztetünk, úgy, hogy hivatalos 
határozatok nincsenek, szerintem az nem törvényes és nem jogszerű, tehát jó lenne, ha erről is lenne 
egy egyeztetés és elmondanák végre, hogy milyen pénzmozgások hova fognak kerülni.  
 
Szabó Gyula: Támogatom a Képviselő Asszonyt, mert ugyanezekkel a kérdésekkel szerettem volna 
felszólalni. Tényleg rendbe kellene hozni ezeket a kérdéseket, mert az Elnök Úr is tudja, egy helyen 
lakunk, hogy nagyon bonyolult az említett két ügy, mert naponta 20 ember kérdezi meg, hogy mi lesz itt. 
 
Hidasi Gyula: Szintén támogatom Képviselő Asszony javaslatait és majd várjuk a választ.  
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosítására (egyfordulóban) 

14/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor 
képviselők 

 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 14/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 



3 

 

RÖNK 2/2021. (VII.14.) 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. 
számú, „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 14/2021. sz. előterjesztés ” című előterjesztés határozati javaslatát. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
RÖNK 3/2021. (VII.14.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. 
számú, „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 14/2021. sz. előterjesztés ” című előterjesztés döntési javaslatát. 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt) 
Szabó Gyula a Bizottság tagja nem szavazott. 
 
Hidasi Gyula: Köszönöm a részvételt, az ülést 08.09 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
Jancsó Andrea                Hidasi Gyula 
 bizottsági tag          elnök  

                                              
   
 

                    
     Török Timea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


