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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2021. december 7-én 

9:00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:      József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 

     IX. Toronyház u. 3/b 
 
Jelen vannak: Hidasi Gyula elnök, 
 Csóti Zsombor (igazoltan távol), 
 Füzes Gábor Iván, 
 Jancsó Andrea (igazoltan távol), 
 Sajó Ákos, 
 Szabó Gyula, 
 Varga József tagok.   
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, Szili Adrián irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Petrovitsné 
Fehér Judit irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő informatikus, dr. Tóth Tamás a Jogi Csoport munkatársa, Koór 
Henrietta csoportvezető, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Márton József FESZOFE Kft. igazgatója, Intzoglu István. 
 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Csóti Zsombor és Jancsó Andrea jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni az ülésen. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 9:00 órakor megnyitom. Napirend 
előtti hozzászólási szándékát jelezte Varga József és Szabó Gyula, rajtuk kívül pedig nekem is lenne 
mondanivalóm. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 31/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

79/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

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

113/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve 
91/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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5./ Kerékpáros szervízpontok telepítése a IX. kerületben 
Sz-181/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Varga József: A szeptember 7-i ülésen feltettem négy kérdést a MÁV-Aszódi telep életkörülményeit befolyásoló 
tényezőkkel kapcsolatban. Október 11-én, majd november 9-én megsürgettem a választ, eltelt 3 hónap. 90 nap 
alatt nem kaptam választ. Ezért november 27-én írtam egy e-mailt a Polgármester Asszonynak, amiben 
megemlítettem a Blikk c. újság cikkét is, mely az „Életveszélyes Budapesti lakótelep, 80 család élete a tét, a 
felelősök hárítanak” címmel jelent meg. Az elolvasásról szóló visszaigazolást nem kaptam, ahogyan választ sem. 
Ha napirend előtti felszólalásra nem kapunk választ az SZMSZ szerint 15 napon belül, ki lehet érte a felelős? Ki 
ellenőrzi ezt és ki kéri számon az Önkormányzatnál? 
 
Szabó Gyula: (Felveszi a mikulássapkát) Hoztam egy ajándékot Szili Adriánnak. Ezt a tobozdíszt arra a fára 
kérem szépen felakasztani, amit még mindig nem vágtak ki, pedig többször volt már róla szó. Kellemetlen ott az a 
fa. 
 
Szili Adrián: Elviszem a kivitelezőnek, mert mi már megrendeltük a munkát. 
 
Hidasi Gyula: A Pöttyös utcai metró felszínén elkészült a Kőbánya felé átmenő zebra. Itt csekély a 
gyalogosforgalom, emiatt jó lenne, ha nyomógombos átkelőt szerelnének fel. Kérem a Városüzemeltetési Iroda 
közbenjárását ennek megoldásában, ha lehetséges. Megnyugtatná az autósokat is, ha nem kellene megállniuk, 
amikor nincs ott senki. A kerület felé eső részen kb. 7-8 másodperc a négy sáv átérési ideje, ezt is jó lenne 
felülvizsgálni. A metró beruházás során elterelték a bicikli sávokat és a Pöttyös u. 3. sz. előtt ott maradt két 
betonterelő, valamint egy jelzőtábla, pedig már elkészült minden. Kérem, hogy szóljunk a kivitelezőnek, hogy 
ezeket ne hagyja a helyszínen. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 109/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 32/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. - ”Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

79/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

Hidasi Gyula: Az előterjesztéshez lenne módosító javaslat, kérem Szili Adrián irodavezető urat, hogy ismertesse 
a tegnapi megbeszélés eredményét. 
 

Szili Adrián: Az eredeti változat tartalmi részében voltak pontosítások, kiegészítések. Pl. a „mobilitási” szó helyett 
„mikromobilitási” szó került, az „elektromos használatú közösségi eszközök” helyett „közösségi használatú 
eszközök” lett megfogalmazva. Így közérthetőbb és egyértelműbb lenne a szöveg. Ezen kívül a mikromobilitási 
eszközökre vonatkozóan díjzónák kerülnének bevezetésre. Tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökével, Alpolgármester Úrral és Jegyző Asszonnyal egyeztettünk és estére 
elkészült egy változat, ami az idő rövidsége miatt most nem került kiosztásra, de a lényegét ismertetném. A 
zónahatárok megállapítása tekintetében Belső-, Középső-, és Külső-Ferencváros tagolásra tett volna javaslatot az 
anyag, de politikai és egyéb képviselői igények alapján végül kivettük a módosításból ezt a részt. További 
változtatásokra lesz még szükség, valószínűleg nem marad ebben a formában a javaslat. A másik lényeges rész 
az, amit pontosan fel is olvasnék. Röviden annyi, hogy a nyáron megalkotott, 26/2021. sz. önkormányzati 
rendeletünk egy díjemelési kategóriát vezetett be, de időközben megjelent a 2021. évi CXV-ös törvény, ami már 
hatályba is lépett és arról szól, hogy 2022. június 30-ig díjemelési tilalom van érvényben. Gyakorlatilag, ami nyáron 
hatályba lépett, nem vezethető be 2022. januártól. Tehát a szöveg pontosan: „Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 6-i ülésén megalkotta a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
0önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2021. önkormányzati rendeletét. A rendelet 3. §-a módosította az 
eredeti önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét és 2022. január 1-i kezdő hatállyal új díjtételt vezetett be. 
Időközben azonban hatályba lépett a 2021. évi CXV. törvény, amely 2022. június 30. napjáig kiterjesztette az 
önkormányzati díjak emelésére, illetve új díjak megállapítására vonatkozó, korábban csak 2021. december 31. 
napjáig fennálló tilalmat. Erre figyelemmel törvénybe ütköző lenne az új tétel 2022. január 1. napjával történő 
hatályba léptetése. Ezért teszek javaslatot jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelet megalkotására.” A 
végleges változat természetesen elkészül a délutáni Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, 
valamint a Képviselő-testület ülésére. 
 
Varga József: A javaslatban szerepel, hogy ezeket az eszközöket – ha nem viszik vissza a kijelölt fizetős helyekre 
– a Közterület-felügyeleti Iroda a saját költségén elszállítja. Az időkorlát mekkora intervallumot takar? 1-2-3 óra? 
Az új szabály szerint a használónak folyamatosan ketyegni fog az órája és mindaddig fizetnie kell, amíg nem teszi 
le egy kijelölt állomáson a rollert. De mennyi idő után fog a Közterület-felügyeleti Iroda közbelépni és elvinni az 
otthagyott eszközöket? Be kellene építeni a rendeletbe egy időkorlátot is. 
 
Szili Adrián: Erről is volt szó tegnap, de nincs végleges megoldási javaslat. Többen azt szorgalmazták, hogy a 
zónákhoz kössük az időtartamokat, hogy presszionáljuk a használókat és a szolgáltatót is. A sűrűbben használt 
területeken  - pl. Belső-Ferencváros egyes részein vagy a Semmelweis Egyetem környékén - rövidebb idő lenne 
meghatározva, míg a külső területeken hosszabb lenne ez az időkorlát. Erről még viszont tárgyalni kell, jelenleg 
nem része az előterjesztésnek. Jelezném még, hogy az Irodánk részéről több hónapot vett igénybe a 
mikromobilitási pontok kijelölése, illetve az ezekkel kapcsolatos munkák. Közel 90 helyszínt kellett kijelölni, a 
kollegáim mindet végigjárták, a helyettesem jelenleg is a Budapesti Közlekedési Központban tárgyal. Ez eddig 
hetente 2-3 napot vett igénybe az elmúlt időszakban. Elképesztő módon leterhelte az Irodát ez a munka, 
végignézni, egyeztetni a Budapest Közút Zrt-vel, a Budapesti Közlekedési Központtal, terveket készíteni, 
jóváhagyatni. Várhatóan egyébként ezen a héten kapjuk meg a Budapesti Közlekedési Központtól a beleegyezést. 
Az is nehezíti a feladatot, hogy a többi kerülethez csatlakozó területeinken – amik hivatalosan fővárosi területek – 
a Főváros nem vállalja ezt a feladatot, hanem a kerületeket kéri fel, hogy járjanak el helyette. Ennek a folyamatnak 
a végén járunk már. A Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai jóváhagyását követően pedig képviselői 
egyeztetésekre fog sor kerülni, hogy a szakmai javaslatokat esetlegesen módosítsák. A kijelölt állomások tereken, 
járdákon, esetleg parkolókban lesznek felállítva, utóbbi talán 6-8 esetben, mert máshol nem lenne rá alkalmas hely. 
Ennek felülvizsgálatára természetesen megadjuk a lehetőséget. 
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Szabó Gyula: Kiosztották ezeket a szavazólapokat, amiből én is hoztam egyet. Mindenhol folyik az aláírásgyűjtés. 
Volt ennek értelme egyáltalán, lesz belőle valami? 
 
Hidasi Gyula: Ez az Ecseri úti metrómegálló felszínéhez kapcsolódó téma, nem itt van a helye. 
 
Szabó Gyula: Szeretném még elmondani, hogy a pékség előtt nagyon szépen megcsinálták a pavilonokat. 
 
Sajó Ákos: Úgy tudom, hogy a VIII. kerületben már kijelölték a gyűjtőpontokat. A hírek szerint viszont nem nagyon 
tartják be a szabályokat, mintha nem is léteznének a felfestett állomások. Nálunk mitől lesz hatékony? Lenne egy 
ötletem is, nem tudom, kivitelezhető-e. Nálunk, a MÁV-Aszódi telepen van egy elkerített terület, ahova a Közterület-
felügyeleti Iroda tárolja a hibás parkolás miatt elszállított autókat. Oda lehetne összegyűjteni az elhagyott rollereket 
és a tulajdonosnak onnan lehetne kiváltania az előzőekben már tárgyalt pénzügyi feltételekkel. 
 
Szili Adrián: Igen, tegnap beszéltünk a VIII. kerületi példáról is. Több szakmai ismerősünk is dolgozik odaát. 
Valóban van belőle probléma, ami nekünk tanulságul szolgálhat. Akár a türelmi időszak meghatározásánál, akár a 
szankciók megállapításánál tudunk majd az ottani tapasztalatokra támaszkodni. Jóval több, 150 db helyet jelöltek 
ki, mint amennyit mi tervezünk. Nem az lenne a cél, hogy a kerület mérhetetlen nagyságú bevételre tegyen szert, 
inkább arra szeretnénk rávenni a használókat és a szolgáltatót is, hogy komolyan vegyék a szabályozást. Ha 
egyszer kijelöltük a helyeket, akkor igenis mindenki odategye le a már nem szükséges rollereket és tényleg addig 
ketyeg az idő, amíg erre sor nem kerül. Azt is tudni kell, hogy a beszerelt GPS rendszerek nem mérnek hajszál 
pontosan, 1-1,5 méter tűréshatár van bennük. Az is elképzelhető, hogy annyi eszköz lesz 1-1 ponton, hogy nem 
fogja tudni szabályosan elhelyezni, csak odatenni a többi mellé. A gyakorlat alapján a felfestésen majd tudunk 
változtatni. Alépítményi munkát nem jelent, a grafikai része pedig könnyen kezelhető. A Kiskalmár utcai 
elhelyezésről is volt szó. A tényleg elhagyatott, látszólag már senkinek sem kellő rollereket ide fogja szállítani a 
Közterület-felügyeleti Iroda. Irodavezető Úr jelezte, hogy a telepen van erre hely, elkerítve, külön fogják kezelni az 
autóktól, motoroktól ezeket az eszközöket. Még egyszer mondom, nem a büntetés a fontos, hanem hogy mindenki 
rászokjon a helyes tárolásra, és tartsa be a szabályokat. A kezdeti rendellenességeket próbáljuk majd kiigazítani. 
 
Hidasi Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 79/2021. sz. előterjesztésről az elhangzott 
módosításokkal együtt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 33/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2021. sz. - ”Javaslat 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést az 
ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(3 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

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

113/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 

Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 113/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 34/2021. (XII.7.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. - ”Javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(3 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi 
munkaterve 

91/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 91/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

RÖNK 35/2021. (XII.7.) sz. 
Határozat 

A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. sz. – „Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

5./ Kerékpáros szervízpontok telepítése a IX. kerületben 
Sz-181/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat területét egy helyszín érinti, az Üllői út-Ecseri út sarkán lévő önkormányzati 
területen lenne elhelyezve az egyik szervízpont. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-181/2021. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 36/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy  
1./ jóváhagyja 4 darab kerékpáros szervizpont létesítését Ferencvárosban az alábbi helyszíneken: 

- Haller utca  
- Tompa utca  
- Thaly Kálmán utca  
- Ecseri út-Üllői út találkozásának arra alkalmas szakaszán. 

Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ a 4 db kerékpáros szervizpont beszerzésére és telepítésére összesen bruttó 3 080 000,- Ft-ot biztosít az 5015. 

számú költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3./ a 4 db kerékpáros szervizpont egy éves időtartamra vonatkozó karbantartására összesen bruttó 800.000,- Ft-

ot biztosít az 5015. számú költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy a 4 db kerékpáros szervizpont létesítéséhez, karbantartásához tegye meg a 

szükséges intézkedéseket.  
Határidő: 15 nap  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: A napirend végére értünk, köszönöm a részvételt, az ülést 9:23 órakor bezárom. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   Sajó Ákos               Hidasi Gyula 
   bizottsági tag        elnök  
 
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 


