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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. március 8-án 

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, 
 Füzes Gábor Iván (igazoltan távol), 
 Jancsó Andrea, 
 Sajó Ákos (igazoltan távol), 
 Szabó Gyula, 
 Varga József tagok.   
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, Szili Adrián irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa 
Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
9:00 órakor megnyitom. A hölgyeknek boldog nőnapot kívánunk! A meghívó szerinti 2. napirendi javaslat nem 
készült el, ezt levennénk napirendről. Napirend előtt szeretnék én hozzászólni, illetve Szabó Gyula bizottsági tag. 
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
  
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 14/2022. (III.8.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor felhasználására 

Sz-106/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-Távíró 

közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos tervezések” 
költségvetési sor terhére 

Sz-108/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Szabó Gyula: Van nálam egy levél, amit a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-től kaptam akkor, amikor zebrát 
szerettünk volna csináltatni a házunk előtt. Ez nem valósult meg és szeretném valahogy elérni, hogy tegyünk rendet 
a Dési Huber utca trafik körüli részén. Az autósok nem tartják be a sebességkorlátozást, zűrzavaros helyzet alakult 
ki. Egy jobbra fordulásnál nagyon könnyen elgázolhatnak valakit. Közeleg a nemzeti ünnepünk, miért nincs kirakva 
a nemzeti zászlónk legalább 2 napra a házakra? Vidéken mindenhol látni, a József Attila-lakótelepen viszont sehol. 
Kíváncsi lennék, miért? Az Ecseri úti metrónál történik valami? Ki van már tűzve valamilyen időpont a bódék 
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mozgatására? Az Üllői úton hatalmas a zaj, nem lehetne egy zajvédő falat telepíteni, hogy ne halljuk az autókat és 
ne jöjjön a házakhoz a büdös? Korábban egy fasor állt ott, valamivel pótolni kellene, mert sok a lakókat érő káros 
hatás. 
 
Hidasi Gyula: A múltkori ülésen kértük Aljegyző Asszony közreműködését abban, hogy a fővárosi köztisztaságról 
szóló 48/1994. rendelet jusson el a közös képviselőkhöz annak érdekében, hogy be is lehessen tartani az abban 
foglaltakat. Köszönjük, hogy Aljegyző Asszony elkészítette erről a tájékoztatót. Ezt el lehetne küldeni a közös 
képviselőknek is. Javaslom, hogy az ingatlanokra vonatkozó 3. § (1) és a 7. § (2) pontját - miszerint az úszótelkeken 
lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda 
ingatlan előtti járdaszakasznak minősül – kivonatos formában jelentessük meg a Ferencváros Újságban is, hiszen 
ez nem csak a lakótelepre vonatkozik, hanem az egész kerületre. A tapasztalatom alapján sok közös képviselő 
nem jól alkalmazza ezt a szabályt, emiatt sok a problémánk. Több közös képviselő is több házat kezel, de nem 
tudnak erről a rendeletről annak ellenére, hogy 1994-ben alkották meg. Semmi különöset nem kérünk, ez nem 
plusz feladat lenne, hanem egy hatályos jogszabály írja elő. Korábban a házfelügyelők végezték a házak előtti 
takarítást, rendben tartást. Ezt szeretnénk betartatni. Kérjük, hogy újra tájékoztassuk a közös képviselőket, mert 
ők is változnak, mindig vannak újak, akik nincsenek tisztában ezzel a kötelezettségükkel. Szerintem azt is rögzíteni 
kellene, hogy ha ezzel kapcsolatban kérdésük adódik, kihez fordulhatnak a Hivatalon belül. Az előző ciklusban 
külön térképet készítettünk, be lehetett jönni a Részönkormányzathoz felvilágosítást kérni, tehát mindent 
elkövettünk azért, hogy elérjünk valamit ebben az ügyben. Idén szerencsénk volt, mert nem volt sem hó, sem jég, 
nem kellett emiatt a járdákat takarítani. De előfordulhat még, hogy havazni fog és ne akkor kelljen azzal foglalkozni, 
hogy kinek is a feladata a síkosságmentesítés. Kérjük Jegyző Asszonyt, hogy a Közterület-felügyeleti Irodával is 
ismertesse ezeket a problémákat. Tudjanak róla, hogy a közös képviselőknek jelezhetik, hogy teendőjük lenne a 
közterületen. Mondhatják, hogy pl. délután visszajönnek és ellenőrizni fogják, hogy a közös képviselő elvégezte-e 
a szükséges teendőket. Nem a büntetések számát akarjuk szaporítani, hanem azt szeretnénk elérni, hogy rend 
legyen. Nem csak a bejelentésekre kellene körbejárniuk, hanem maguktól is észre kellene venniük, ha a 
közterületen feladat van. Ők jelezzék a házfelügyelőknek, gondnokoknak, közös képviselőknek, hogy intézkedniük 
kell és ehhez kaphatnának címlistát is. Mi minden fórumon megkapjuk, hogy kicsit elhanyagoltak a közterületek, 
ezért próbálunk ilyen módon segíteni, vagy felhívni a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a rá vonatkozó előírásokat. 
 
Szili Adrián: A meghívóban szereplő 2. napirendi javaslattal kapcsolatban tájékoztattam Elnök Urat, hogy 
adminisztrációs hiba történt a részünkről. További egyeztetések szükségesek, mert a játszótéri eszközök 
szabványosításával és felülvizsgálatával függ össze ez a téma, a folyamatban lévő vizsgálat pedig nem zárult le 
teljes körűen. Most még nem tudjuk pontosan, hogy milyen mennyiségű hibáról van szó és azok javítása 
nagyságrendileg milyen összeget ölel fel. Szándékozunk elkészíteni az anyagot, de a következő ülésre. Az ülés 
előtt láttam a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. levelét, ami arról tájékoztat, hogy a Spar áruház mögötti egyenes 
szakaszon nem támogatják a kijelölt, felfestett gyalogátkelőhely létesítését. A tér felújításával kapcsolatos 
feladatokat a FEV IX. Zrt. látja el. Ők megkerestek minket, hogy próbafúrásokat előkészítő munkákat végeznének. 
Valószínűleg az áruház előtti tér térköves rendezvénytér jellegű hely lesz, a Dési Huber utca áruház mögötti 
szakasza pedig marad aszfaltos. A cégnek burkolatbontási engedélyt adtunk azzal a feltétellel, hogy 
mintavételezés céljára végezhetnek fúrásokat. A tér felújításával együtt tehát valószínűleg ez az utca is új 
burkolatot fog kapni. Emiatt azt tudom mondani, hogy a forgalomcsillapító küszöbök kihelyezését most nem 
támogatjuk. Az újraaszfaltozás után bármikor ki lehet őket tenni, nem függ össze azzal, hogy a BKK egyébként 
nem támogatja a gyalogátkelőhely létesítését. Mi kerületi eszközökkel tudjuk lassítani a forgalmat. Kérem, hogy 
várjuk meg az újraaszfaltozást, mert addig fölösleges kitenni a küszöböket. A zászlókkal kapcsolatban nem tudok 
hivatalosan válaszolni, de úgy tudom, hogy a közös képviselők feladata kitenni a lobogókat a nemzeti ünnepeken. 
 
Hidasi Gyula: Vitatnám, hogy ideiglenesen se csillapítsuk a forgalmat. A tervezés szeptemberben indul, hónapokig 
tart a kivitelezés és még csak március eleje van. Javaslom, hogy legalább egy forgalomcsökkentő küszöböt 
létesítsünk a Spar áruház mögött. Nem tudjuk, hogy mikor készül el a tér, addig is ott gyalogosok közlekednek, 
nagy a forgalom, egy komolyabb baleset elkerülésére mindenképpen kérjük egy forgalomcsökkentő küszöb 
kihelyezését. A műanyag elemeket el lehetne szállítani, mert nem túl esztétikusak.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor felhasználására 

Sz-106/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: Egy táblázatban összefoglalva láthatóak az egyes tevékenységekre szánt keretösszegek. Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-106/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 15/2022. (III.8.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az 
Sz-106/2022. – „Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása” költségvetési sor felhasználására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 8. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-

Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos 
tervezések” költségvetési sor terhére 

Sz-108/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-108/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 16/2022. (III.8.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az 
Sz-108/2022. – „Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és 
Pöttyös-Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos 
tervezések” költségvetési sor terhére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. március 8. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szabó Gyula: A Ferencváros Újsággal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy sokkal több tájékoztatás kellene 
bele. Sokan olvassák az újságot, keresik, de legyen benne olyan tartalom, ami érdekli is az embereket. Sok a 
politikai téma, ezen kellene változtatni. 
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Hidasi Gyula: Köszönöm a részvételt, további szép napot kívánok mindenkinek! Az ülést 9:21 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

   Jancsó Andrea               Hidasi Gyula 
      bizottsági tag        elnök  
 
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 


