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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat Bizottság 

2021. július 27-én (kedden) 8.30 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 (igazoltan távol), 
 Jancsó Andrea tag, 
 Sajó Ákos tag (igazoltan távol), 
 Füzes Gábor Iván tag, 
 Szabó Gyula tag, 
 Varga József tag.    
 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, dr. Tóth Tamás Jogi csoport 
munkatársa, Hurták Gabriella főépítész, Koór Henrietta csoportvezető, Török Timea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgatója, Árva Péter képviselő, Cseri Balázs külsős bizottsági tag. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést 08:33 órakor megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?  
Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 

RÖNK 4/2021. (VII.27.) 
Határozat 

Napirend: 
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő 
támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában. 
 16/2021. sz., 16/2/2021. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről 

Sz-31/2021. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:  
 
Hidasi Gyula: Igaz, hogy sem Jegyző Asszony, sem Aljegyző Asszony nincsenek jelen, de lényegében a 
Városüzemeltetési Iroda részéről jelen van a képviselő munkatárs. Felírtam néhány dolgot, amit szeretnék 
megkérdezni. A Városüzemeltetési Iroda működtetésével kapcsoltban kérdezném, mely szerint több esetben 
jeleztem már, hogy az Iroda nem tájékoztat a különböző munkák elvégzéséről és a pénzek elköltéséről sem. Sem 
a Városrészi Önkormányzatot, sem annak elnökét. 
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Ha reklamálok, akkor utólag kapok tájékoztatást, hogy milyen munkálatok történtek. Most is elkezdődött a parkok 
gallyazása, száraz fák kivágása, ami örvendetes és örülünk neki, de arról egyeztetés előtte nem történt. A 
javaslatainkat nem tudtuk elmondani, hogy hol lenne sürgős munka. Az egyéni képviselők nem tudták elmondani 
a választópolgároknak az igényeit és javaslatait. Úgy látom, hogy már évek óta a képviselők megszavazzák a 
költségvetést, az Iroda és a Hivatal pedig szabadon elkölti. Mivel közpénzről beszélünk, a választópolgárok és az 
őket képviselők is szeretnének javaslatokat tenni a pénzek elköltésére, és természetesen úgy, hogy az Iroda ezt 
támogatja. Nem zárkózunk el az elől, hogy a szakma elmondja a véleményét, de szeretnénk mi is beleszólni, hogy 
hol történjenek bizonyos munkák és nem utólag értesülni ezekről. Ezt Jegyző Asszonytól szeretném megkérdezni, 
aki bár nincsen jelen, de szeretném kérni, hogy írásban válaszoljon majd ezekre a kérdésekre. Továbbá: ma reggel 
felhívott a Virágos Magyarországért Verseny zsűrijéből egy tag és kérdezte tőlem, mint a Városrészi Önkormányzat 
Elnökét, hogy hallottam-e arról, hogy a zsűri a lakótelepre jön zsűrizni a pályázattal kapcsolatban. Meglepődve 
értesültem erről, egy árva szót nem tudtam róla, ezt is azért szeretném megtudni, hogy hogyan működik a 
Hivatalban, hogy a képviselőket, a lakosságot teljesen kihagyják ezekből a dolgokból? Értem, hogy szakmai 
kérdések vannak, de régebben azért ez nem így történt, emiatt nagyon szomorú vagyok. Egy zsűritagnak kell a 
Városrészi Önkormányzat Elnökét felhívni, hogy 11.00 órakor jönne zsűrizni a lakótelepre; én pedig állok, és nem 
tudok mit válaszolni erre. Ezek súlyos problémák és örülök, hogy Alpolgármester Úr is jelen van és hallja. Ennek 
nem így kellene működni, kérem, hogy ezeket vegyék figyelembe.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és 
kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában. 
 16/2021. sz., 16/2/2021. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Hidasi Gyula: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 16/2021. sz. és a 16/2/2021. sz. előterjesztések 
határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

RÖNK 5/2021. (VII.27.) 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021., 
16/2/2021. sz. ”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, 
és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című 
előterjesztések határozati javaslatait.  
Határidő: 2021. július 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről 

Sz-31/2021. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész 
 
Jancsó Andrea: Eljutottunk egy fázisba, tehát mi benne voltunk abban a munkacsoportban, ahol már elkészült a 
térrendezés. Megkaptuk a terveket, stb, de szeretném kérdezni, hogy a pavilonosakkal történő megállapodás az 
milyen fázisban van? Mit jelent az, hogy hátrébb húzva lesznek a pavilonok? A mennyiség csökkentésre lennék 
kíváncsi, tehát hány pavilonos esne ki ebből a rendszerből, hogyha csökkentenénk a mennyiségüket? Illetőleg, ha 
ezt az új pavilont megépítenénk, az számszakilag milyen nagyságrendű költségnövekedéssel járna? Erre meg 
lesz-e a fedezet? Most a költségvetési soron nagyjából 60 millió Ft van beállítva erre; tehát ennek lesz-e fedezete, 
hogyha nagyobb költséggel fogjuk megcsinálni ezeket az újszerű pavilonokat?  
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Hidasi Gyula: A költséggel kapcsolatban szeretném megkérdezni: a Strabag építkezés területfoglalásával 
kapcsolatban az volt az elképzelés, hogy a Strabag majd megépíti ezt a „Pöttyös metró felszínt”, mely szerint ő 
fogja rendezni azt, majd kiderült, hogy valamilyen közbeszerzési dolog miatt nem tudja megvalósítani. Kérdezem: 
ez a pénz majd befolyik-e az önkormányzathoz és abból tudunk-e gazdálkodni? Van egy másik kérdésem is: ott 
van egy ideiglenes lépcső, de nem tudjuk a további sorsát, ezt is meg kellene tudni, mert az éjszakai buszról az ott 
lejövőket is érinti, illetve a szemben lévőket is, akik az aluljáróban szoktak közlekedni; ennek a megoldása 
érdekelne. Valamint: én örömmel olvastam, hogy más metodika lesz, mint az előző főépítésznél, de azt is 
elmondom, hogy miért. Az előző főépítészi tervek alapján úgy lett volna, hogy a Pöttyös u. 3. feletti dombon lett 
volna kettő darab vendéglátó egység, és a másik oldalon, kicsit beljebb, a fák felé, a kutyafuttató felé, lett volna 
még 3-4-5 pavilon, ezt pontosan nem tudtam még kideríteni. Örülnék neki, ha azon a részen csak egy vendéglátó 
egység lenne, az is bőven elég és meghúznám a határt, 4-5 pavilonnál én sem helyeznék el többet és úgy, hogy 
azon részen, ahol most van, egy kicsit beljebb, a kutyafuttató részen tudnám elképzelni és akkor egy nagy tér része 
lenne. Valamint: a képen és az előterjesztésben is látszik, hogy van egy szobor, az a kérésem, hogy ennek a 
szobornak adjunk egy kis díszítést, valamilyen táblát tegyünk oda, hogy ki ő és ki készítette. Szerintem ez egy pár 
ezer forintos tétel. Sokan elmennek mellette és nem tudnak róla semmit.  
 
Szabó Gyula a Bizottságtagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Hurták Gabriella: Ezúton mutatkoznék be: Hurták Gabriellának hívnak, főépítész vagyok. Ez az előterjesztés 
elsősorban arról szól, hogy megrendeljünk egy koncepció tervet, amely alapján a részletekről, a későbbiek alapján 
lehetne beszélni. Maga az előterjesztés még nem tartalmaz ebből kifolyólag pénzügyi tervezetet sem, egészen 
konkrét terveket sem tudok erről mondani, hogy pontosan hol lesznek a pavilonok. A koncepció az nagyjából az 
volt, amit Elnök Úr is vázolt. Abszolút azzal értenék egyet, hogy egy sokkal tisztább, álláthatóbb terület legyen ott, 
ahol a metróból kiérkezünk. Ennek részben építészeti okai vannak, részben egyfajta biztonsági, vagy környezet 
pszichológiai hatása is, vagyis hogy mennyire átlátható egy tér, mennyire rendezettebb. Visszafelé nézve, a 
pavilonokkal a megállapodások tekintetében még - tudomásom szerint - nem volt elköteleződés, tárgyalások 
folytak. Az, hogy milyen formában, hogy hova lesz elhelyezve, az alapján a terv alapján, amit a Képviselő Asszony 
is látott, ebből kifolyólag valamennyi költségük nekik már keletkezett, tehát nyilván ha mi ezt módosítjuk, és 
megvizsgáljuk ebben a koncepció tervben, hogy milyen módon lehet módosítani a legoptimálisabban, akkor ezt is 
figyelembe kell venni. De az önkormányzattal még nem kötöttek semmilyen szerződést és ilyenfajta elköteleződés 
az önkormányzat részéről – tudomásom szerint – nem történt, de lehet, hogy majd a szakiroda kiegészíti ezt a 
hozzászólást. A „hátrébb húzva”, az körülbelül azt jelentené, amit Elnök Úr is vázolt, de ebben a pillanatban ez egy 
koncepció. Tehát, hogy az a közlekedő tér egy sokkal letisztultabb, átláthatóbb terület legyen építészetileg is, mint 
ahogyan az előképek is mutatják; ennek a metrómegállónak meglepően jó adottságai vannak. Abban a régi 
épületben volt egy szép épület, amit valamilyen formában „kicsomagoltak és helyzetbe hoztak” és ehhez a 
kompozícióhoz tartozik a szobor is, amit lehetne egy kicsit méltóbb módon mutatni. Nem sok változtatással, hanem 
apróságokkal és a környezetének egy kicsit következetesebb rendezésével. De ez a metró felújítás eléggé jól 
sikerült és ezt a szellemet tovább vinném. Nyilván úgy, hogy ne sérüljenek azok az érdekek, amit eddig rögzített 
bárki, de mindenképpen ez lenne támogatható városfejlesztésileg is, hogy valamivel csökkentsük a pavilonok 
mennyiségét. Azt, hogy pontosan mennyivel, azt most ebben a pillanatban nem tudom megmondani, de ez a 4-5, 
amely elhangzott, az abszolút egy elfogadható, optimális megoldás lenne, és a fogyasztó térkialakítás is. Inkább 
egy legyen, de az igényesebb, ebbe az irányba mozdulnék. Nem támogatnám semmiképpen a talponálló jellegű, 
parkban fogyasztást generáló kis egységeket, viszont egyértelműen látható, hogy van igény a fogyasztó helyekre. 
Akkor legyen egy, de igényesebben kialakítva és amennyire lehetséges, a meglévő fákat tiszteletben tartva. Nem 
azért, mert egy-egy fa, mint védendő fa szóba jöhetne, de mint nagyra nőtt egyed, mégiscsak értéket képvisel, 
amely ott van a megálló mellett. A „hátrébb húzásról” egyelőre egy ilyen fajta irányt tudnék mondani, és pontosan 
erről szólna a terv, amit megrendelnénk, egy koncepció terv, hogy ezt lefektesse, lerajzolja. Amiről később ez a 
Bizottság is tudna konkrétabban beszélni. Az, hogy milyen költsége lenne a pavilonoknak és ez milyen sorból 
történne ennek a megvalósítása, ez is a következő lépés lenne, amikor már a kezünkben van egy koncepció, amiről 
érdemes úgy beszélni, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet azt megvalósítani. Ez a későbbi költségekre 
vonatkozó kérdésekre is ugyanúgy vonatkozik, tehát ebben a pillanatban egy koncepció terv költségével kellene 
számolni, ami nyilván kevesebb, sőt jóval kevesebb, mint egy egész terv kidolgozása. A Strabaggal történt 
szerződéses viszonyokat én személyesen nem ismerem, (az Iroda viszont igen) akkor én ezt a kérdést átadnám 
nekik. Az ideiglenes lépcsőről megint koncepcionálisan tudok nyilatkozni, hogy abszolút támogatandó bármelyik 
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változatban szerepel, hogy lépcsőnek kell lennie, nem konkrétan az ideiglenes lépcső lesz az, ennek is van több 
oka, de valamilyen a tervek szerint lesz.  
Nagyjából a koncepció, amit az Elnök Úr vázolt, azokat érintette, ezt csak megerősíteni tudom, hogy egy ilyen 
letisztultabb terv lenne a továbblépés és ezért neveztem korrekciónak és nem egy új tervnek, mert megpróbáljuk 
figyelembe venni, hogy minél kisebb fennakadást okozzon és minél kevesebb költséget generáljon az 
újragondolás. A más metodika az erre vonatkozik, hogy mind a pavilonok kialakítása, minősége tekintetében (ami 
az Ecseri úton az a dohányos bódé), ami megjelölt volt, hogy valami ilyesmit kellene készíteni, ezzel nem értek 
egyet. Azért az mégiscsak egy bódé, még hogyha egy kicsit kidíszített formában is van, ennél azért többet 
érdemelne ez a megálló, ez a városrész is. Még ha több költséggel jár is, inkább azt gondolom, hogy mindenképpen 
csökkenteni kellene a mennyiségüket, viszont egy minőség irányába mozduljunk el, ez a tér szervezésére is 
vonatkozik és az egyedi tárgyak és építmények kialakítására is. Tehát ezért a pavilonoknak is egyfajta 
újragondolását forszírozom. Kiindulásképpen, ami a „térközös pályázaton” szerepelt, azok a pavilonok már 
szimpatikusabbak lennének. Nyilván valahogyan meg kell találni, hogy azt milyen módon lehet elhelyezni és 
kivitelezni, de ez már egy tervezési kérdés. Tehát előképek vannak, akár olyan előkép is van, amit már elfogadott, 
igaz más helyszínre a Bizottság is. Röviden ez a három fontos lépés van, a teret egy kicsit tisztább szervezéssel 
valósítanám meg, valamivel csökkenteném a pavilonok mennyiségét, minőségét, részben szolgáltatásokkal együtt, 
viszont javítanám. A szolgáltatásokon azt értem, hogy a fogyasztóhelyeket csökkenteném és a talponállók helyett 
inkább egy élhetőbb, terasz jellegű kialakításban gondolkodnék. Ez az előterjesztés pedig ennek a megalapozó 
koncepció tervének a megrendeléséről szól.  
 
Füzes Gábor Iván: Alpolgármester Úrhoz szólna a kérdésem. Lehetne-e a Kőbányai Önkormányzattal 
együttműködve, valamilyen formában akadálymentesíteni a Pöttyös utcai aluljárót és annak elhagyását?  
 
Jancsó Andrea: A határozati javaslatban az szerepel, hogy a koncepció terv megrendelésére adjunk támogatást. 
Mennyi lenne egy ilyen koncepció terv elkészítése, költség szintjén? Hiányolom, hogy ez melyik sor terhére menne, 
tehát a határozati javaslatot jó lenne ezzel kiegészíteni, hogy számszerűen lássuk: hogy egy koncepcióterv 
megrendelése nagyjából milyen keretből és milyen sorról menne, mert nekem ez nehezen támogatható, hogy csak 
adok egy hozzájárulást ahhoz, hogy megrendelem, de nem tudom, hogy ez mennyibe kerül és ez melyik 
költségvetési sorról menne. Beszéltünk arról, hogy a pavilonosoknak már keletkezett költsége, mellette viszont ott 
van, hogy csökkentjük a számukat, tehát 4-5 pavilon lesz, és akkor azok, akik kiesnek ebből a körből, azokat 
hogyan fogjuk kompenzálni? Az Önkormányzat meg fogja nekik fizetni az eddig keletkezett költséget? Tehát 
szeretném elkerülni a régi Határ úti pavilonos cirkuszt, amikor pereskednek a pavilonosok velünk, hogy végül 
elbontják, tovább nem működhetnek ott, tehát ezeket szerintem érdemes lenne átgondolni. Ha jól értelmezem, 
akkor a pavilonok bármilyen típusúak is legyen, ott a megépítés költsége, az a pavilonokat fogja terhelni. Vagy 
akkor az önkormányzat építi meg. Nekem furcsa, hogy az előterjesztésben kaptunk egy „minta – pavilont” és nem 
tudjuk, hogy nagyjából mennyibe kerülne annak felépítése (egy darab). Költség szinten tehát ne a fabódé legyen, 
de legyen valami új, de nem tudjuk, hogy a kettő között milyen minőségi különbség legyen, tehát ez mennyi?  
 
Hidasi Gyula: Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen pillanatban három pavilon működik a Pöttyös utcai 
metró felszínén, egy most elköltözött, tehát összesen négy pavilonról beszélünk. Egy kocsma, egy gyros étkezde, 
egy lottózó, a trafikos elköltözött, mert kiégett a pavilonja, de szeretne visszaköltözni. Tehát igény lenne pluszban 
pavilonokra, de szerintem nem kellene bővíteni, csak abban az esetbe, ha tényleg szép és igényes.  
 
Varga József: Nekem is a tervezéssel kapcsolatos költségekre vonatkozik a kérdésem. Az előterjesztésben az 
volt benne, hogy a felújításokkal kapcsolatos tervezések sorában fog ez szerepelni. A kérdésem az, hogy 
ugyanezen a sorban szerepel a MÁV-lakótelep csatornázási tervezési költsége is. Megvan ez a költség még - 
hiszen ígéretet kaptunk a 2020.07.30-i testületi ülésen, hogy ősszel még meg lesz rendelve - illetve megtörtént a 
rendelés, vagy nem?  
 
Szabó Gyula: Rálátásom van erre a területre, ahol nagyon nagy zűrzavar van, de én még ott Közterület-
felügyeletet nem láttam. Olyan rendetlenség van, cigányok, verekedés, naponta jön a mentő, egy drog-tanya, 
valamit kellene csinálni, mert eléggé kellemetlen azon a környéken. Sajnos naponta látom, ami ott van, mentő, 
rendőrség az van, de közterület-felügyelők sehol. Miért nincsen idejük arra, hogy időnként rászóljanak valamelyik 
bódésra, hogy kidobja a szemetét, stb? Erre szeretném valamilyen választ kapni. 
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dr. Solt Péter: Két kérdéshez szeretnék hozzászólni, illetve hozzátenni. Egyik a lépcső kérdése: ez az 
ideiglenesnek szánt fémlépcső a Swietelsky Zrt. tulajdona.  Teljesen furcsa, de nem derült ki számunkra pontosan, 
hogy ez a lépcső hogyan jutott erre a területre, amikor a Strabag volt a fővállalkozó, de végül is tárgyaltunk ezzel 
a céggel is. Próbáltuk korábban megtudni, hogy milyen költsége lenne annak, ha új lépcsőt csinálnánk, illetve 
milyen költsége lenne, ha ez a lépcső maradna? Ha szép, ha nem szép, ha sokkal olcsóbb lett volna, ez az opció 
is felmerült volna. 11 millió Ft-ot kérnének ezért a lépcsőért, ami lényegesen több, mint amiből bármilyen kulturált 
lépcsőt meg lehet csinálni. Erről nincs is értelme beszélni. A jogi sorsa is kicsit bizonytalan. Azt tudtam megbeszélni 
még a BKK képviselőjével, hogy amikor korábbra terveztük volna a beruházást (még a Strabag közreműködésével), 
amilyen dátumot mi megjelölünk, hogy mikortól vigyék el lépcsőt ők, attól kezdve elviszik. Ez rendben is lett volna 
most májusra, de nem tudom, hogy meddig tartják ott. Mert a mi kérésünk kedvéért nem biztos, hogy ott fogják 
tartani. Ha ők úgy ítélik meg, hogy a metrópótlás miatt nincs szükségessége, nem ismerjük ezeket a szerződéseket, 
hogy ez a lépcső meddig lesz ott, tehát szembesülhetünk azzal a helyzettel, hogy bármennyire szeretnénk, hogy 
ott lépcső legyen, egyszer csak egyik napról a másikra nem lesz addig, amíg mi meg nem építjük. Ezt csak azért 
mondom, hogy esetleg a koncepció tervtől függetlenül is, hogyha ennek a lépcsőnek a tervezése, megépítése 
különválasztható a tér további részétől, az is egy külön opció lehet, vagy bármikor lépcső nélkül maradhat ez a 
terület. A másik az elköteleződés kérdése. Azt tudom mondani, hogy ennek a megítélése picit bonyolultabb. Lehet, 
hogy szóbeli elköteleződés történt, Alpolgármester Úr és Főépítész Úr korábban tárgyaltak a pavilonosokkal és 
egész konkrét szóbeli megállapodás jött létre. Kétségtelen, hogy módosítható, ugyanúgy, mint minden írásbeli 
megállapodás is, de nem mondanám, hogy egy szóbeli megállapodás teljesen úgy vehető, mint ami nincsen. 
Nyilván egy önkormányzat kötelezettségvállalására bonyolultabb jogszabályok vonatkoznak, tehát nem azt 
mondom, hogy létrejött egy szóbeli előterjesztés, azt sem mondanám, hogy semmiféle elköteleződés az 
önkormányzat részéről nem volt. Amit hozzá szeretnék tenni, az az, hogy ezek a pavilonosok egymással, ügyvéd 
előtt szerződést kötöttek. Tehát, ha mi azt mondjuk, hogy kevesebb pavilon legyen, akkor az biztos, hogy a  
közöttük lévő konszenzust abban a másodpercben felborítja. Nem mondanám, hogy ezt az utat nem lehet 
választani, mindent újra lehet tárgyalni, de ez azt jelentené, hogy alapvetően újra kell tárgyalni mindent. Egyfelől a 
köztük lévő egyensúlyt is meg fogjuk bontani, hogyha kevesebb pavilonra fogunk hozzájárulást adni, másfelől 
azokat a feltételeket is módosítani fogjuk az ő hátrányukra, amelyekben eddig ők gondolkodtak. Kicsit kevésbé 
frekventáltabb helyre kerülnének a pavilonjaik, illetve drágábban kivitelezhető pavilonokat írnánk számukra elő, ha 
egyáltalán abban a koncepcióban maradunk, hogy a továbbiakban is ők építsék meg. Szűcs Balázs az általa előírt 
kivitelű pavilon megépítését kb. 8-10 millió Ft körül becsülte pavilononként. Amire még egy évvel ezelőtt azt 
mondták, hogy szerintük ez túlbecsült és megoldják, azóta viszont volt egy olyan építőanyag változás, amely miatt 
már abban sem vagyok biztos, hogy tartható lenne ez az egy évvel ezelőtti becslés. De ez hangzott el a pavilon 
költségével kapcsolatban, tehát nyilván egy esztétikusabb, magasabb műszaki tartalmú pavilonnak az ára ennél 
lényegesen többe kell, hogy kerüljön. 
 
Reiner Roland: Személyesen nem voltam részese ennek a tárgyalásnak, de közvetetten igen, tehát én is úgy 
tudtam eddig, hogy szóbeli megállapodás született eddig. Az egy örömteli dolog volt, hogy a pavilonosok ügyvédet 
fogadtak, hiszen akkor egy csatornán lehet tárgyalni és valóban abba az irányba mentek el a tárgyalások, amiben 
eddig ment a tervezés, tehát valóban: ők arra készültek, hogy 7 pavilon marad. Egyébként a mellékletben található 
vázlat szerinti 3-, illetve 4-es kiosztással. Tényleg arról van szó, hogy eddig volt egyfajta tervezés, annak a tervnek 
megfelelő költségével, megfelelő beárazással került be a költségvetésbe ez a sor.  Ezt követően Főépítész Asszony 
is jelezte, hogy látva ezeket a terveket, szeretne rajta változtatni. Egyébként Elnök Úr is, nekem külön jelezte, hogy 
ezek a tervek, amelyek elsőre jónak tűntek, lehet, most érdemes lenne újra kinyitni ezt a kérdést, az egész kérdés 
így került elő. Nyilván ez egy új helyzet abból a szempontból, hogy hogyan lehet tárgyalni a pavilonosokkal. 
Mindenképpel a tervezéssel párhuzamosan, sőt megelőzően kell megtenni, mert az, hogy hány pavilon lehet, az 
egy alapvető kérdés. Nekem az egy új információ, hogy valójában a 7 pavilon nem is akar visszaköltözni, mert ha 
egyébként kevesebb lenne, az nyilván egyszerűsítené a tárgyalásokat, mind az állapotot, ami most közös 
elképzelésként körvonalazódik. Az, hogy mennyivel lehet igényesebb pavilonokat és ezáltal nagyobb költséget 
ráterhelni a pavilonosokra, ezzel kapcsolatban nekem vannak kétségeim, de ezt is lássuk meg. Futólag felmerült 
egy olyan opció, hogy ne ők vegyék meg, hanem az Önkormányzat, és akkor bérlői legyenek. Nyilván a költséget 
ez jelentősen megnövelik, de elgondolkodni lehet ezen az opción is. Ami még korábban felmerült, hogy melyik 
sorról lehet költeni a határozatban szereplő tervezésre, azt hiszem két sorról is, hiszen a Pöttyös utcai 
metrófelújításnak van egy külön sora, oda is lehet tenni ezt a költséget, illetve van az általános tervezés sor is, 
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mindkettő tud működni. Ami még ehhez kapcsolódik: a Kőbányai Önkormányzattal szerintem fel lehet venni a 
kapcsolatot.  
Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy múlt héten egy más témájú megbeszélésen a budapesti 
főépítész jelzett egy olyan elképzelést, hogy a Főváros gondolkodik az Üllői út teljes megújításán és ennek 
részeként felmerült a Pöttyös utcai aluljárónak a betemetése is és zebrával történő kiváltása, de erről nem tudunk 
többet. Utána nézünk, hogy ez egy főépítészi ötlet volt, vagy van valami előre tervezés. MÁV-telep: a MÁV-nál 
falakban ütközünk, a harmadik vezérigazgató-helyettes az, akivel tárgyaltunk 2 év alatt, ígéret elhangzik, hogy 
tájékozódnak és akkor nem tudunk tovább lépni. Az összeg benne van hagyva, nem tudunk addig tovább menni, 
amíg a MÁV, illetve az FCSM nem partner ebben a kérdésben. Nem adtuk fel, de egyelőre nem tudunk erről többet 
beszámolni. Az áldatlan állapotokra pedig nyilván tudunk a Közterület-felügyeletnek szólni, hogy menjenek ki 
gyakrabban, de javasolnám, hogy ilyenkor legyen bejelentés, és akkor mindig kimennek.  
 
Hurták Gabriella: Az egyik, amit a rendezettségre reagálnék: nyilván én építészeti eszközökkel tudom ezt a 
kérdést megközelíteni. Az, hogy legyen egy kicsit átláthatóbb, tisztább a terület, mert amilyen zugokat tartalmaz, 
az egy kicsit jobban vonzza az ilyen problémás szituációkat. A másik pedig az, hogy azért mi folyamatosan 
beszélgetünk, hogy milyen érdeke van a pavilonosoknak, közben pedig amikor a terület minőségéről, vagy erről a 
koncepció korrekcióról beszélek, az azt jelenti, hogy ez egy egész városrésznek a kapuja, vagy egy megérkező 
helye. Ezért én összevetném, vagy nem ugyanolyan súllyal venném figyelembe. Négy egyedi érdek, ami 
nyilvánvaló és érthető gazdasági érdek, vagy ehhez képest mondjuk, hogy van egy egész település rész, aminek 
lehet, hogy egy minőségibb közterületet lehetne biztosítani. A hangsúlyokat picit árnyalnám, ne mindig csak azt 
nézzük, hogy mi az érdeke, bár érthető annak a néhány pavilonnak. Pont az ilyen rendezetlenségekre is hatna egy 
minőségében jelentősebb terület, bár nyilván ki kell egészíteni egy intenzívebb közterületi jelenléttel. 
 
Jancsó Andrea: Az utolsó gondolatra reagálva: pontosan a képviselők azok, akik a kettők között ingáznak, igen a 
lakók érdekeit is figyelembe kell venni, illetve azt is, hogy a kisebb gazdasági szereplőket ne „döntsük be” a 
lakótelepen. Ez főleg azért fontos, mert szolgáltatások tűnnek el a lakótelepről, úgy mint a Vízműveknek a 
díjbeszedő helye, az OTP, a hírek szerint a Posta is el fog tűnni, tehát ha a pavilonok számát csökkentjük, úgy 
hogy 7-ből 4-5 pavilon marad, akkor további szolgáltatások is megszűnnek. Rendben van, hogy térrendezésben 
gondolkodunk és biztonságban, az fontos a lakóknak, de ugyanolyan fontos, hogy ne kilométereket kelljen 
gyalogolni bizonyos szolgáltatásokért. Ez a dilemma ebben a kérdésben abszolút releváns. A jelenlegi koncepciók 
szerint a pavilonoknak 8-10 millió Ft az építési költsége, de ami szerepel új pavilonként, illetve mintaként, ezzel 
kapcsolatban én még nem kaptam egy hozzávetőleges költséget, hogy akkor a 8-10 millió Ft helyett esetleg 15-20 
millió Ft lesz? Értem, hogy magasabb minőség, de mennyivel magasabb minőség és mennyivel fogjuk rájuk 
terhelni? Szerintem azt is érdemes lenne eldönteni, hogy akkor az Önkormányzat építi meg és kiadjuk bérbe, és 
akkor lehet válogatni a szolgáltatások között, vagy pedig a pavilonosokra terheljük, és aki marad, az marad, aki 
nem, az nem.  
 
Hurták Gabriella: Városfejlesztésileg egyébként éppen ezek a kis pavilonok teszik tönkre ezt a réteget, ezt az 
üzleti réteget, amelyik akár egy kicsit igényesebb körülmények között is biztosíthatna szolgáltatásokat. Nyilván 
sokkal olcsóbb szolgáltatást létrehozni egy bódéban, mint mondjuk, egy igényesebb kis üzletben. Ha egy 
tényleges, ilyen jellegű probléma van, azt javaslom, hogy komplexen kezdjük el vizsgálni, hogy hol van lehetőség: 
a városfejlesztés, vagy a városrész igényének megfelelően kialakítani. Éppen ezek a bódék azok, amelyek ellene 
hatnak, mert elszívják azt a lehetőséget, ami ez a kicsi üzletek esetében létrejötte.  Ha más akadálya van ezeknek 
a kis üzleteknek a megnyitásának, lehet, hogy azt komplexen érdemes kezelni az Önkormányzatnak. 
Mindenképpen egy vizsgálatot megér, hogyha van egy ilyen probléma ezen a területen, mert az támogatandó, 
hogy még gazdagabb kínálati mix legyen, vagy ez az üzleti mix legyen. De nem feltétlenül egy metró kijáratban és 
kis dobozokban elhelyezve. Tehát ezt a felvetést, ezt mindenképp úgy vinném tovább, hogy vizsgáljuk meg, hogy 
hol lehet a lakótelepen üzleteket kialakítani, és hogy mi az akadálya, hogy ott nem alakul ki mégsem. A másik: a 
pavilonok költségéről azért sem tudok konkrétumokat mondani, mert éppen most rendelnénk meg egy koncepció 
tervet. Nem arról szól, hogy kiviteli tervek is vannak, és árazott költségvetésről tudnánk beszélni, hanem egyáltalán 
koncepcióról, hogy hova helyeznek, hogy kb. milyen karakter fér el azon a helyen. Tehát azért az egy későbbi fázis 
lenne, és azt hiszem akkor érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen konstrukcióban lenne ez megépítve. Tényleg 
ér-e annyit, hogy az Önkormányzat ebbe plusz pénzt belefektessen, vagy meddig mehetünk el a vállalkozókkal 
egy újabb változat kialakítása érdekében? Pont azért hoztuk annyira előre ezt a dolgot, kihasználva ezt a rendkívüli 
képviselő-testületi ülés kapcsán, illetve a bizottsági lehetőséget, hogy a pavilonosokkal és koncepció tervekkel 
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tudjunk már tárgyalni. Kicsit konkrétabb elképzelésekkel, mert azzal nyilván nem lehet odamenni, hogy legyen más. 
Tehát egyszerűen, ha már valamilyen váz van a kezünkben, akkor tudjuk elkezdeni a gondolkodást: kell-e, és 
milyen forrásból, akár a külsős vállalkozókkal is.  
 
Jancsó Andrea: Visszatérve a szolgáltatásokhoz, pont azért hoztam az OTP-t, a Postát példaként, mert ezek nem 
kis üzletek, és mégis eltűnnek a lakótelepről, mint szolgáltatások. Tehát nem a kis bódék fogják ezeket nyilván 
tönkre tenni és nem ott fognak szolgáltatást nyújtani egy pavilonban, hanem egyszerűen eltűnnek és nyilván 
nagyjából értjük a piaci okait, de az Önkormányzatnak muszáj ez ellen valamit tennie. A másik: már korábban 
feltettem a kérdést, hogy milyen keretösszeggel rendelnénk meg ezt? A költségvetési sorra már kaptam választ, 
de akkor egészítsük ki ezt a határozati javaslatot egy keretösszeggel és arról, hogy melyik sorról menne, mert ezt 
a „bianco csekket” nem tudom támogatni. Tehát valamilyen keretösszeget mondjunk be, hogy mennyiért rendeljük 
meg ezt a koncepció tervet, és hogy akkor egyik, vagy másik sorról fogjuk ezt megtenni. 
 
Hurták Gabriella: Csak annyival egészíteném ki a mondandómat, hogy Postát és az egyéb szolgáltatást nem 
kapcsolnám össze a pavilonok sorsával, bár abszolút tükröz egyfajta problémát, amit valamilyen módon orvosolni 
kellene. De én ezt ettől mégiscsak elválasztanám. A költségre pedig nem tudnék mit mondani, mert annyira gyorsan 
jött ez a lehetőség, hogy ide be tudtuk hozni, hogy nem tudtunk még indikatív árajánlatot kérni és e nélkül 
felelőtlenség lenne. A tervekben van, hogy 3 vállalkozót megkeresünk, akiknek jó referenciája van, ez nem 
kapcsolatok alapján, hanem egyéb szempontok alapján lenne kiválasztva. Kimondottan voltak ilyen cégek, akiknek 
térrendezésben jó a referenciájuk, amely szimpatikus, és tőlük indikatív árajánlatot fogunk kérni. De ebben a 
pillanatban, hogy elinduljunk ezen az úton, ahhoz lenne szükség egy megerősítésre. 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk az Sz-31/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
RÖNK 6/2021. (VII.27.) 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottságnak az Sz-31/2021. számú - ”A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, 
koncepció terv készítéséről” című - előterjesztés határozati javaslatát.  
Határidő: 2021. július 28. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gyula: Napirend után parkolási ügyekről: Pataki Márton vezérigazgató úr ad tájékoztatást. 
 
Pataki Márton: Az előző RÖNK ülésen Jancsó Andrea képviselő asszony részéről kérdés merült fel az Elnök Úr 
illetve Szabó képviselő úr is ráerősített erre a kérdésre, és valóban volt egy ilyen tartozásom, hogy egy tájékoztató 
dokumentumot, ami körbejárja a különböző lehetőséget, biztosítsak a Bizottság, illetve a képviselők számára. Azt 
vitatom, hogy a korábbi határozat az nem került volna végrehajtásra. Van egy utolsó pontja, ami gyakorlatilag 
folyamatban van, és ez azzal van kapcsolatban, hogy a várakozási díj fizettetésén kívül milyen eszköz lenne, ami 
biztosítaná a helyben lakóknak az előnyét a parkolásban. Ez gyakorlatilag leszűkült egy opcióra, amit hívjunk 
„terézvárosi modellnek”, amit a márciusi informális videokonferenciás megbeszélésen mutattam be, illetve 
beszéltünk meg a Bizottsággal. Azt kell tudni, hogy az ezzel kapcsolatos forgalomtechnikai tervet, azt Terézváros 
novemberben adta be a Budapest Közút Zrt-nek és amikor beszéltünk, akkor még nem volt elfogadva, illetve azt 
követően is olyan információk jutottak el hozzám, hogy a Közút Zrt. nem is fogja elfogadni. Szerencsére tegnap 
írtam az illetékes terézvárosi alpolgármesternek, hogy ezzel kapcsolatban vajon változatlan-e a helyzet, és 
meglepő módon azt a választ kaptam, hogy egy-két hete megkapták az engedélyt és ki is írták a beszerzést a 
kivitelezésre, csak szabadságon van, ezért nem tudta átküldeni a döntésről szóló iratot ezzel kapcsolatban. 
Árajánlatokat kértünk, de hogy mivel bizonytalan volt az is, hogy tud-e egy ilyen terv tud-e közlekedésszabályozás 
szempontjából jóváhagyást kapni, illetve ha kap is, akkor pontosan milyen feltételekkel, mert nyilván annak 
megfelelően érdemes terveztetni, hogy utána ne kelljen újra tervezést kérni, ez nyilván az egyik szempont volt, 
hogy ezt nem indítottuk el.  
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A másik szempont az volt, hogy a bizottsági tagoktól sem éreztem egy átfogó lelkesedést, hogy ez egy megoldást 
jelentene, valamint a Hivatal részéről is volt némi kritika azzal kapcsolatban, hogy jó, akkor a parkolási ellenőrzést 
megszabadítjuk egyfajta feladattól, de egyébként a Közterület-felügyelet, ami szintén le van terhelve különböző 
feladatokkal, az viszont kap egy ilyet, ráadásul hivatali időn kívül kellene dolgozni, tehát számos ellenérv hangzott 
el. Azt szerettem volna elérni ezzel a dokumentummal, ami most került kiosztásra, hogy egyébként látható legyen, 
hogy milyen irányok vannak. A FEV IX. Zrt. bármelyik irányt tudja ezekből követni, nem tudom mindegyikkel 
kapcsolatban garantálni, hogy eredményesek tudunk lenni, de ha egyébként az a bizottsági többségi álláspont, 
hogy csak a fizető zónának a kiterjesztése az elfogadható megoldás, akkor nyilván lehet olyan döntést hozni, hogy 
akkor kéthavonta végeztessünk egy ilyen vizsgálatot, különböző cégekkel és előbb-utóbb talán szerencsénk lesz. 
A képviselők vállalják, hogy folyamatosan parkolnak a területen és mozgatják az autókat, ez is egy irány, és van 
még 4 másik lehetőség. Az egyik, hogy nem csinálunk semmit, a másik, hogy egységes parkolás kialakítás legyen, 
hogy megszüntetjük a fizetést a most fizető zónában, az is egy lehetőség, hogy fokozatosan 10 %-os keretekben 
terjesztjük ki a fizetős parkolást. Ebben az esetben nincsen szükség parkolás vizsgálatra, ez kb. 250 parkolóhelynyi 
terjesztést jelentene. Nyilván a főbb útvonalak mentén indulna ez el; akkor lehet, hogy érdemi előrelépést lehetne 
néhány éven belül elérni. Ezen kívül van a „terézvárosi modell”, amelyet szintén be lehetne vezetni. Azt gondolom, 
hogy nem ennyire formalizált körülmények között érdemes ezt a bizottsági tagoknak és a képviselőknek egymás 
között megvitatni, hogy melyik a jó irány. Azt gondolom, hogy az adatokat tekintve viszonylag széles körben 
gyűjtöttük össze, hogy ezek mivel járnak. Azt gondolom továbbá, hogy gyakran felmerül, de azért ez nem pénzügyi 
kérdés, azt látjuk, hogy a parkolás üzemeletetés a lakótelepen veszteséges, de a mi kalkulációnk szerint néhány 
millió Ft-ra tehető, tehát nem ennek kell a meghatározó szempontnak lennie. 
 
Hidasi Gyula: Azt szeretném kérni Vezérigazgató Úrtól, hogy (ha a többi képviselőtársam is egyetért ezzel)  én 
ezzel a 10 %-os bővítéssel talán egyetértenék,  és hogyha ez a leggyorsabb módja annak, hogy bővítsük a 
lakótelepi parkolást, akkor azt javaslom, hogy most a Dési Huber utcáig van a parkolás kiterjesztése, akkor legyen 
a következő ütem a Csengettyű utca, és az azt következő ütem pedig a Lobogó utca. Tehát ez így belefér, ha ezt 
Vezérigazgató Úr is el tudja képzelni, akkor én ezzel maximálisan egyetértenék és akkor azokat a kiskapukat is 
kikerülnénk, ami benne van abban a levélben, amit a minisztériumhoz kellett elküldeni, tehát hogyha az járható út 
én javaslom, hogy ez irányba elinduljunk, ha a többi képviselőtársam is egyetért ezzel.  
 
Pataki Márton: Tavaly decemberben a Kormány elfogadott egy rendeletet, amely alapján az önkormányzatok 
semmilyen díjemelést nem foganatosíthatnak 2021-ben, ez vonatkozik a parkolási fizetőzónák kiterjesztésére is. 
Ilyen típusú intézkedéseket a Kormányhivatal megtámadta és amennyire én tudom sikeresen, tehát alapvetően 
2022. január 1-től nyílik meg ténylegesen az a lehetőség. Azt javasolnám, hogy ezt egy nyugodt körülmények 
között beszéljük meg, és ha szeptemberben születik döntés, az bőven elegendő időt ad a FEV IX-nek, hogy a 
2022. január 1-i indulásra fel tudjunk készülni. Főleg, hogyha egy ilyen szűk kiterjesztésről beszélünk.  
 
Jancsó Andrea: Értem, vagyis megint nem emelhetünk díjat, meg nem vezethetünk be, csakhogy itt van a 
szeptember és másfél éve küzdünk azzal, hogy ami parkolási problémát a lakótelepen meg kellene oldani, akkor 
azt megin kitoljuk 2022-ig. Egyetértek Hidasi képviselő úrral, hogy kezdjük el ezt majd kitologatni és ne várakozzunk 
arra, hogy megint ki engedélyez, mit és hogyan.  Megbeszéltük a márciusi ülésen, hogy ez a „terézvárosi modell”, 
az összes parkolóhelynek 30 %-ra enged, tehát a 2500 parkolóhelynek a 30 %-ával a mi parkolási anomáliánk, az 
nem fog megoldódni. Akkor kezdjük el a 10 %-os kiterjesztést, amint lehet, de ezt jó lenne most már hivatalosan 
kommunikálni a lakosság felé, mert szeptemberben megkezdődik az iskola, megint ugyanazokkal a problémákkal 
fogunk szembesülni és megint ott tartunk, hogy nem tudtunk egy problémát megoldani, holott akkor már két éve 
küzdünk azzal, hogy ezt megoldjuk. 
 
Hidasi Gyula: Szeretném Vezérigazgató Urat megkérni arra, hogy a szeptemberi RÖNK ülésre készüljön egy ilyen 
előterjesztés, és hogyha megnézik a számokat, nekünk az is elfogadható, ha a Lobogó utcáig fog tartani ez a 
parkolási övezet. Tehát ha belefér a számokba, ha az első ütemben a Csengettyű utca, és a másodikban a Lobogó 
utca, akkor azt is kérjük, hogy készüljön előterjesztés minderről. Szeptemberben a RÖNK tárgyalná és akkor január 
1-től ezt meg tudnánk valósítani.  
 
Szabó Gyula: Volt egy kérdés a Közterület-fenntartókhoz és Alpolgármester Úr adott egy rövid választ, de ennek 
ellenére nem látni őket, mert ott lakom és látom, hogy mi történik. Ezzel az Ecseri úttal látjuk-e már az alagút végét? 
Vagy még szeptemberre, vagy esetleg jövőre is elhúzódik? 
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Hidasi Gyula: Szeretnék Képviselő Úrnak röviden válaszolni a felvetésére: az Ecseri úti lifteknek a helyét már 
látom, ki vannak már építve a vasszerkezetek, tehát előbb-utóbb lesz belőle valami és megkérem 
képviselőtársamat, hogy a Rimovszki Tamással vegyék fel a kapcsolatot, mert a Közterület-felügyelet megígérte, 
hogy minden héten, kedden egy párost ki fog küldeni. Első két hétben sikerült, most biztosan szabadságolások 
vannak és ezért nem sikerült, de várjuk szeretettel a közterület-felügyelőket. Köszönöm a részvételt, az ülést 09:27 
órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

                                     Hidasi Gyula 
  Jancsó Andrea                  elnök 
   bizottsági tag 
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