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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. szeptember 6-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, 
 Jancsó Andrea, 
 Szabó Gyula, 
 Varga József tagok   

 Füzes Gábor Iván, (igazoltan távol)  
 Sajó Ákos, (igazoltan távol). 

 
Hivatal részéről: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Szili Adrián irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, 
Romhányi Ildikó irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, Maczóné Vincze Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Polyák Béla FESZOFE Kft. vezető, Tamás Róbert (9TV), 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
09:03 órakor megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
  
Hidasi Gyula: Varga József képviselő Úr szót kért napirend előtt. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 33/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
 185/2022., 185/2-3/2022. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 

209/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
3./ Javaslat a 2022. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak 
végrehajtásár. 

Sz-281/2022. sz. előterjesztés Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZÁSZÓLÁSOK:  
 
Varga József: Meg szeretném köszönni a Városüzemeltetési Irodának, hogy a bejelentett Gyáli út 15/b-c. sz. előtti 
járdaszakaszt megcsinálták. Valamint soron kívül megcsinálta Víztorony közben lévő útbeszakadást.  
 
Hidasi Gyula: Mi is köszönjük a gyors intézkedést. Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy a lakótelepet érintő postával 
kapcsolatos bezárásról, vagy annak be nem zárásával kapcsolatban, hogy történt-e valami az utóbbi egy hétben? 
Van-e valami fejlemény ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban szeretném megkérni, hogy a 
Részönkormnáyzatot tájékoztassa.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ahogyan azt jeleztem Hidasi Gyula elnök úrnak, pénteken érkezett meg a Magyar 
Postától az a levél, amiben hivatalosan is tájékoztatják Baranyi Krisztina polgármester asszonyt a 100-as Posta 
bezárásáról. Szóbeli tájékoztatás történt korábban. Sajnos a pénteken megküldött levél nem utal arra, hogy a 
Magyar Posta bármit is szeretne tenni ennek a postahelynek a pótlásával kapcsolatosan, mert azt mondja, hogy a 
jogszabályi kötelezettségénél lényegesen több szolgáltató helyet tart fenn, mint, amennyit számára előír a 
postatörvény. Azt mondja, hogy ”nem indokolja, hogy másutt nyissunk egy új postai szolgáltató helyet, mert a 
forgalom nagysága és a környéken elérhető posták száma ezt nem teszi indokolttá”.  Levelük szerint a IX. 
kerületben a 100-as Posta bezárása nem befolyásolja a szolgáltatás biztosítását a továbbiakban. A Lurdy Házban 
az ügyfélkapcsolati helyek számát kívánják növelni és fiókbérleti szolgáltatással bővíteni és a háttérkiszolgálási 
környezetet átalakítani. Az Üllői út 89. sz. a címen található 93-as Postán eggyel több munkahelyet kívánnak 
bevonni az ügyfélkiszolgálásba és itt is egy belső átalakítást végeznek, mint ahogyan a Gönczi Pál utca 2. szám 
alatt is. Két darab csomag automata telepítést tervezik a József Attila-lakótelepen. Ez az, amit a válaszlevélben 
összefoglalva tudok mondani. ”Azt mondja, hogy a IX. kerületben lévő postahelyek számának növelése érdekében 
a Magyar Posta nyitott arra, hogy a Bakáts tér és Ecseri Úti Posta partneri szolgáltató hely mintájára kibővítse az 
együttműködését az Önkormányzattal, és a József Attila-lakótelepi ügyfélszolgálati kirendeltségen Toronyház utca 
3/b-ben partnerszolgáltató hely létesítésre kerüljön sor. Ennek kapcsán, ahogyan Hidasi Gyula elnök úrral 
beszéltük megvizsgáltuk a lehetőségeket. Romhányi Ildikó Irodavezető asszony tud arról beszámolni, hogy 
mennyibe is kerül az Önkormányzatnak ezeknek a szolgáltató helyeknek a fenntartása, a kialakítása is, ami majd 
önkormányzatnak jelent költséget. Ebben a levélben nem úgy tűnik, hogy a Magyar Posta ebben bármiféle 
kötelezettséget szeretne vállalni. Azokat az ingatlanokat néztük meg, amelyekről közösen beszéltünk. A tulajdoni 
helyzetet tekintve a Napfény utca 8. sz. alatti, ami a Díjbeszedő Rt. tulajdona, az jöhetne szóba. A másik esetben 
egy 105 lakásos társasháznak az egyik albetétje, ahol kicsi az esély arra, hogy közös döntés szülessen. A Lobogó 
utca 4. szám alatt a volt Gyógyászat helyén, lévő épület több kínai állampolgár által tulajdonolt és még 
haszonélvezeti joggal is terhelt ingatlan. A volt OTP épületénél nem került tulajdonosváltásra sor, bár volt egy 
megkeresés Baranyi Krisztina polgármester asszony részére. Egy kínai állampolgár kívánta megvásárolni. Viszont 
a Lobogó utca 18. szám alatti ingatlanban is 31/158 tulajdoni hányaddal egy magánszemély tulajdonos is van.  
 
Romhányi Ildikó: Jelenleg két Postashopja van az önkormányzatnak. Egy a Bakáts téren a másik pedig az ecseri 
út 19. szám alatt. Az Ecseri út 19. szám alatti Postashopról tudok inkább nyilatkozni, mert a Bakáts téri Postashop 
nagyon összeolvad az épület összes közüzemével. Ott nem tudjuk leválogatni a költségeket. Ami teljesen biztos, 
hogy 2019-ben, amikor az Ecseri út 19. szám alatt kialakítottuk a postának a költségét, ott ezzel együtt a háziorvosi 
rendelőt is felújítottuk és így alakítottuk ki ezt a területet. Így a rendelőnek és postának a kialakítási költsége durván 
bruttó 22 millió forint volt, iIletve ott megoldottuk az akadálymentesítést is, az még 4 millió forintba került. Ez volt 
maga a kialakítás, ami nem csak a postára értendő, hanem a rendelő kialakítására is. Egy új postashopban 
különböző egyedibb bútorokat kell biztosítanunk. 2019-ben az Ecseri úton ez egy bruttó egy millió forint körüli 
összeg volt, illetve, ami nagyon fontos az a riasztórendszernek a kialakítása. Itt is egy 2019-es árat tudok mondani, 
ami bruttó 350.000 forint volt. Leválogatni nem tudjuk a közüzemi költségeket az Ecseri úti shopnál sem feltétlenül, 
mert ott az ügyfélszolgálattal együtt vannak kialakítva az órák, így kiadásokat együtt fizetjük az ügyfélszolgálattal. 
Amik nyilván költségek egy postashoppal kapcsolatban azok a negyedéves riasztódíjak, az internetdíj, a 
klímakarbantartás, amennyiben beszerelésre kerül, azonban az is növeli a kialakítás költségét. Továbbá a telefon-
gáz-, vízdíj, hulladékszállítás, villanyköltség, amelyek mind mérettől, nagyságtól függő költségek. Egy 
postashopban két főt biztosan kell foglalkoztatni. Jelenleg is két-két fő kerül foglalkoztatásra, illetve van egy hölgy, 
akit megbízásos szerződéssel úgy foglalkoztatunk, hogy „beugróba”, hogyha éppen az egyik postánál valamilyen 
ok miatt nincsen egy kolleganő se. A postashopban ülő kolleganőknek a jelenlegi bére bruttó 260.000 forint, amit 
nagyjából kimondani is szégyen szerintem. Ez a havi juttatásuk, illetve éves szinten 900.000 nem rendszeres 
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juttatásban részesülnek. Cafetéria, ruhapénz, jutalmakat tudtunk ez idáig fizetni. Jelenleg járulékfizetési 
kötelezettség terheli a kolleganők bérét, ami 13% növelésével van együtt, nagyjából ennyi egy postashopnak a 
költsége. Folyamatosan levelezünk a Magyar Postával, a számlákat állítunk ki, ami nem jelent plusz pénz kiadását, 
de feladat ez is. Az Ecseri úti postashopnál a havi díj, - amit ki tudunk számlázni és, amit be is fizet a Magyar Posta 
vállalkozói díjra -, az átlagosan egy bruttó 55.000 forint havonta. A Bakáts téren a postashopban nagyobb a 
forgalom, ott bruttó 140.000 forintos forgalmat tudunk a Magyar Postának kiszámlázni, ami befizetésre is került, 
tehát ez a bevételi oldala a postashopjainknak.  
 
Hidasi Gyula: Így legalább mi is tudjuk hogyha a Magyar Posta létesítene is még egy kisebb postát, az azért elég 
tetemes kiadást jelentene az önkormányzat számára, mivel az önkormányzat pénzéből kerülnének kifizetésre az 
emberek. Maga a kialakítás szempontjából én, az ügyfélszolgálati irodát nem tartom arra alkalmasnak, hogy oda 
még egy két ablakos posta szolgáltatás létre tudjon jönni. Egyáltalán nem is tudom, hogy magának az 
ügyfélszolgálati irodának a kialakításánál nem voltak-e európai uniós előírások, hogy hogyan kell egy ilyen 
helyiségnek kinéznie, minek kell benne lenni. Nem biztos, hogy ez így kialakításra tud kerülni. Mi a kollegáinkkal 
azért gyűjtjük az aláírásokat, hátha lesz ebből valami, és akkor majd meglátjuk.  
 
Szabó Gyula: Azt szeretném megkérdezni, hogy az autókon elhelyezett szórólapokon lévő információk 
végrehajtására elegendő személy áll-e rendelkezésre, akik az ellenőrzéseket fogják tudni elvégezni. Kíváncsi 
vagyok, hogy az átalakítások már megtörténtek, hiszen a tájékoztató a tegnapi naptól van érvényben?  
 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
 185/2022., 185/2-3/2022., sz. előterjesztések  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 
Hidasi Gyula: A napirendi ponthoz kaptunk egy módosító javaslatot is Szilágyi Zsolt képviselő úrtól, arról, hogy a 
Bakáts Bunker felújítási pénzét a Tinódi park illemhelyi felépítésére tennénk át. Kérem, szavazzunk a 185/3/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 34/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a185/3/2022. sz. – Módosító indítvány a 
”185/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. szeptember 8. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Csóti Zsombor: Szeretném első körbe a Bizottságot tájékoztatni arról, hogy jó ideje folyik a közös munka a FEV 
IX. Zrt-vel, akinek köszönöm a segítséget a Valéria tér jövőbeni felújításával kapcsolatban. A múlt héten 
megkaptam, - s remélem, hogy még jó páran megkaptuk – az úgynevezett tervezői költségvetést ennek a 
felújításnak. Ami az én problémám, hogy én a Valéria tér felújítását nem látom a költségvetésben. Szeretnék egy 
szóbeli előterjesztést tenni, amelyben felkérem a FEV IX. Zrt-t, hogy csütörtökig készítsen el egy módosító 
előterjesztést, találják meg a Pénzügyi Irodával a fedezetét és kerüljön be a költségvetésbe a tér felújítása, ugyanis 
e nélkül én a magam részéről a költségvetés módosítást biztosan nem fogom tudni támogatni. Erről kérnék egy 
szavazást Elnök úr. 
 



4 
 

Romhányi Ildikó: Én ugyan a tervezői költségvetést nem láttam, de majd valakitől megszerzem. Egyébként a 
költségvetésünk négyes számú mellékletében 4013-as sorral benne van a Valéria tér felújítása 65 millió forinttal, 
de nem tudom, hogy a tervezői költségvetés az mennyi.  
 
Csóti Zsombor: Én fogalmaztam pontatlanul, elnézést kérek. Valóban szerepel, de a tervezői költségvetés ennek 
az összegnek a többszöröse. Két ütemre van bontva, nem tudom a pontos számokat, ezért is kérném a FEV IX 
Zrt-t, hogyha már ilyen precízen dolgoznak, akkor a munka végére tegyék fel a pontot és kerüljön be akkor egy 
általuk elkészített módosító előterjesztés.  
 
További kérdés hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 
RÖNK 35/2022. (IX.6.) sz. 
 

Határozat 
A Részönkormányzat felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy a Valéria tér felújításával kapcsolatos teljes kiadások, bontásban 
szerepeljenek a 2022. évi költségvetés módosításában.  
Határidő: 2022. szeptember 8.  

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Varga József: a MÁV lakótelep villamos terve 2020. márciusában elkészült. A villamos terv az a kommunális és a 
közvilágításnak a szétválasztása lenne. A csatorna terv nem készült annak ellenére, hogy 2020-ban és 2021 évben 
a költségvetésben benne volt. Ebben az évben már a 4121-es sorban úgy szerepel, külön megjegyezve, hogy MÁV 
lakótelep csatorna tervezésre. Elkészült-e a tervezés, illetve intézkedtek-e a szakirodák ennek a megrendelésére? 
A Képviselő-testület nem azt fogadta el, hogy tárgyaljunk a MÁV-val, hanem azt, hogy a tervezést rendeljük meg. 
Mindenféleképpen Baranyi Krisztina polgármester asszony által megemlített munkabizottság csak akkor tud 
dolgozni, hogyha a kiviteli költségeket tudjuk. Mindenféleképpen a villamos és a csatorna tervezés ez a 
munkabizottság együttesen tudja tárgyalni, nem csak a MÁV-val, hanem az összes illetékesekkel illene tárgyalni, 
mint az ELMŰ-vel, a Csatornázási Művekkel, a Fővárossal is. Tegnap tárgyaltam Jámbor András országgyűlési 
képviselővel, Ő is vállalta, hogy ebbe a munkabizottságba – ami a Polgármester asszony korábbi elmondása szerint 
már felállt – a részvételi szándékát.  
 
Hidasi Gyula: A költségvetés módosításnál még azt szeretném kérni, hogy van benne egy részvételi költségvetés, 
amit ma még fogunk tárgyalni a következő napirendi pontban, de azért szeretném megemlíteni, hogy ennek a 
részvételi költségvetésnek én úgy tudnám elfogadni, ezt a 10 millió forintot, hogyha a beérkezett javaslatok után 
valamelyik Bizottság még megtárgyalja. Elhangzott valamelyik ülésen korábban, hogy a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak kellene ezt tárgyalni, nekem jó a Városfejlesztési Innovációs és Környzetvédelmi 
Bizottság is, teljesen mindegy, hogy melyik Bizottság tárgyalja. Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testületnek, még 
egy 10 millió forintos költségkeretet is, vagy költségvetési sort is illik kellő komolysággal tárgyalni és nem különböző 
ötleteket jóváhagyni, úgy hogy valamelyik Bizottság nem hagyja jóvá ennek a költségvetési sornak az elkötését. A 
jégpályához is volna javaslatom. Szerepel a költségvetés módosításánál, hogy a téli időszakra a jégpálya 
üzemeltetés – úgy, mint tavaly – történjen meg. Jó szívvel akkor tudnám támogatni, hogyha a ferencvárosiaknak, 
legalább napi 100 darab ingyen jegyet biztosítana a jégpálya üzemeltetője. Különben kiadunk nagyon nagy 
összeget, de az iskolás gyerekek buszoztatásának délelőttönként is vannak költségei. Több jégpálya is van a 
kerületben, ezeket is fel lehetne mérni, meg lehetne jobban oldani a jégpályák kihasználtságát. A jégpályáknál is 
egy kis módosítással, esetleg jobb költségvetési keret rálátással jobban el tudnám képzelni a megvalósítást. Ezek 
lennének a módosító javaslatim. 
 
Romhányi Ildikó: A költsévgetési rendelet szöveges részében van, hogy a közösségi költségvetés melyik 
Bizottsághoz tartozik, szerintem a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz van hozzárendelve, de ebben nem 
vagyok biztos.  
 
Hidasi Gyula: Kérem, hogy szavazzunk a 185/2022. sz előterjesztésről. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 36/2022. (IX.6.) sz. 
 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 185/2022. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban) című - előterjesztést. 
Határidő: 2022. szeptember 8.  

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat Ferencváros részvételi költségvetésének bevezetésére 

209/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Hidasi Gyula: Alpolgármester asszony jelezte nem tud részt venni ezen a bizottsági ülésen. 10 millió forint összeg 
lenne erre a célra, különböző önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat is próbálkozott ezzel a részvételi 
költségvetéssel, nem tudjuk, hogy milyen sikerrel.  
 
Varga József: Nem kaptam választ az előző kérdésemre, így amennyiben azokat a közösségi igényeket kielégítő 
problémákat nem szüntetjük meg, amit a Képviselő-testület elfogad, akkor ez a részvételi költségvetés csak 
jelképes és látszat. Mindenféleképpen, amiket tárgyaltunk és elfogadtunk, azokat végre kellene hajtanunk. Például 
a MÁV lakótelep csatorna tervezése, ismételten mondom és parkolási hely kijelölése.  
 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 209/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
RÖNK 37/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 209/2022. sz. ”Javaslat Ferencváros 
részvételi költségvetésének bevezetésére”– című - előterjesztést.” 

 (2 igen, 3 tartózkodás ) 
(A szavazásban  5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a 2022. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak 
végrehajtására 

Sz-281/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: Egy észrevételem van ezzel az erdőgazdálkodással, elköltjük ezt a 12 millió forintot, biztosan jó 
célokra is. Másfél évvel ezelőtt volt, hogy a Távíró utcai részen kérték a lakók, hogy az út szélén legyen kőzúzalékos 
parkoló rész párhuzamosan az úttal. Ahelyett, hogy ilyen kisebb munkálatokat elkészítenénk, jó lenne, ha Távíró 
köz és a Dési Huber utca közötti rész valamikor egyszer elkészülne. Tudom, hogy más képviselőtársnak más a 
véleménye, de azért az utcán mindig megkérdezik azok, akiknek ez probléma. Az Epreserdő utca 26-28. szám 
túloldalán  –  ami a Pilisi Park erdő területéhez tartozik – egy vizes árok került kialakításra, hogy ne tudjanak oda 
parkolni az autók. Oda is elférne 30-40 férőhelyes parkoló. Ez nem erdőrész, hanem egy magas feszültség alatt 
lévő terület, ami teljesen alkalmas lenne arra, hogy egy normális részen parkoljanak az autók. A 12 millió forintot 
elfogadom, csak arra is kell gondolni, hogy ezeket a parkolási anomáliákat megoldjuk bizonyos részeken, 
amennyire van rá lehetőségünk.  
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Jancsó Andrea: Szóba került az Epreserdő utcai rész. Kérem Irodavezető Urat, hogy a következő bizottsági ülésre 
készüljön be egy előterjesztés. A fedezet megvan rá a parkoló alap terhére, szerintem már nagyjából készen 
vannak az új tervek is – legalábbis remélem – mert a tárgyalás a Pilisi Parkerdővel már jó fél éve volt. Még mindig 
nem történt semmi azon kívül, hogy felásták ott a bejáratokat, de lakóautóparkká kezdünk most már átváltozni. 
Zöldterületen az Epreserdővel szemben is van két lakóautó, a Napfény utcában is van legalább kettő, ami a 
parkolóban áll. Jó lenne, ha erre találnánk valamilyen megoldást, hogy ne nálunk parkoljanak ezek az autók.  
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 38/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a következő részönkormányzati ülésre készítsen 

előterjesztést, az Epreserdő utca 26-28. számmal szembeni terület rendbetételére. 

Határidő: 2022. október 11. 

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú ) 
(A szavazásban  5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szili Adrián: Epreserdő utca erdei parkoló, és erdőterületi rész. Pont, ahogyan Képviselő Asszony említette fél 
éve várjuk a Pilisi Parkerdő erdészet vezetőjétől az egyeztetést, és azokat a terveket, amiket megígértek egy 
erdőterülethez kapcsolódó olyan parkolónak a kialakítását, ami számunkra is elfogadható, kiszolgálja, azt az igény, 
ami miatt ott beállnak az autók. Picit erdészetbe illően gondolkodva, mert az eredeti tervek erre a területre, már két 
éve elkészültek, el is lett fogadva a Képviselő-testület előtt is járt, és a Bizottság is elfogadta. Mi már rendelkezünk 
a tervekkel, a költségvetési fedezet is meg van hozzá, nekünk, ez bármikor elindítható lenne, de az volt a meglátás, 
az volt a legutolsó kérés, hogy egy erdőrészletbe illő parkoló alakuljon ki. Tényleg minden eszközzel próbáltuk, 
hogy mozgassuk az erdészetet, hogy jöjjenek és hozzák le a terveket. Ritling Úr a múlt héten azt ígérte, hogy ezen 
a héten, vagy a jövőhét elején érkezni fog hozzám, és akkor hozza a terveket. Azt gondolom, hogy a következő 
ülésre kipréseljük belőlük. Lassan elmegy az év, és nem haladunk ezzel a költségvetési sorral, ebből a szempontból 
ki vagyunk nekik szolgáltatva. Ettől függetlenül kértem Tőle, hogyha ez a terv megvan, akkor bármelyik  
részönkormányzati ülésre hozzuk be a terveket átnézésre, jóváhagyásra. Ez még egy nagyobb presszió mindent 
elkövetünk, hogy megtörténjen a megbeszélés és jöjjenek az anyagok. Az árkolás – mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy ezt Ők tették meg, még itt az augusztus hónap folyamán, mert egyre többen érezték, hogy oda 
életvitelszerűen beállnak lakóautóval és mindenféle tárolási céllal. Az Erdészet Vezetője hivatalosan tájékoztatott 
is minket és én tájékoztatást adtam a Vezetőség részére, hogy ez fog történi. Ő felárkolta ezt a részt, így 
megakadályozta a bejutást, nem túl kulturált és európai megoldás. Mondtuk, hogy ez nem maradhat így, - 
függetlenül attól, hogy ez állami terület – mert ez egy balesetveszélyes helyzet. Nincs illetékességünk, de 
mégiscsak az ott lakókat és az ott közlekedőket keményen érinti. Ezt a kérdést is az tudja feloldani, hogyha ott 
kialakul az a parkoló. Nagyon remélem, hogy ezen az őszön meg fog tudni történni, és ezzel megoldódik ez az 
árkolás.  Amit Hidasi Gyula elnök úr felvetett, a Távíró utcai erdőrészlettel kapcsolatban a patkán való parkolás az 
erdőgazdálkodási feladatoktól kezelhető külön. Ebbe nem kell feltétlenül beletenni, hiszen nem is feltétlenül érinti. 
Az erdőgazdálkodási feladatok az erdőtörvényben meghatározott koreográfia és kötelezések alapján 
végrehajtandó feladatok. A tavalyi évben a tavalyi szerződésnek az eredményét, biztosan mindenki látja új 
eszközök lettek kihelyezve, új padok, új szemetesek, táblák, az útsétány fel lett újítva, rengeteg szemet hordtak el, 
faállomány frissítve lett. Ennek egy része most is benne van a következő tervben, ami jövő májusig tervezzük, hogy 
lezajlik. Az erdő nyugalmi időszakban próbálják ezeket a munkákat elvégezni. az erdőgazdálkodási feladatok közül 
az erdőnek, mint egésznek a megújításáról azt kell tudni, hogy 100-110 évente, gyakorlatilag minden egyedet meg 
kell újítani, ki kell vágni, el kell tűntetni. Ennek egy része, ami a második gondolatjelként szerepel az 
előterjesztésben, hogy egy-egy kisebb szakaszokat emelnek ki, és azoknak a frissítésével, nem tarra vágás, 
hanem erdőrészletek megújítása. Most tartunk valahol a 60. évnél, és akkor ez tematikusan odáig eljut, hogy 
részleteiben megújul az erdő. Visszatérve az eredeti kérdésre, ha egy olyan döntés születik, akár a közútfenntartási 
keretből, vagy bármilyen keretből, a patkán való kulturált megállás feltételrendszerét ki lehet dolgozni, nem is egy 



7 
 

hororrisztikus összegből. A Pilisi Parkerdő egyébként ebben partner, tavasszal, amikor beszéltünk erről, akkor 
mondták, hogy Őket ez a történet nem fogja zavarni.  
 
Hidasi Gyula: Kérem a következő részönkormányzati ülésre, hogy a Távíró köz és a Dési Huber utca között a 
túloldalon valamilyen környezetbarát kialakítású parkolók – ugyanúgy, mint a Kanyar utca és a Távíró köz között 
van- ehhez hasonló megoldás legyen, már megszokták a lakók, hogy zúzott kővel van végig rakva. Erre kérünk a 
következő részönkormányzati ülésre egy előterjesztést.  
 
RÖNK 39/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat felkéri Városüzemeltetési Irodát, hogy a következő részönkormányzati ülésre készítsen 

előterjesztést, a Távíró köz és Dési Huber utca közötti szakasz jobb oldalán található területén környezetbarát 

parkoló kialakítására. 

Határidő: 2022. október 11. 

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 
(4 igen, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban  5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk az Sz-281/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 40/2022. (IX.6.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az 
Sz-281/2022. sz. – ”Javaslat a 2022. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására 
és annak végrehajtására.” – című előterjesztést.  
Határidő: 2022. szeptember 6. 

Felelős: Hidasi Gyula elnök 
(5.igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Köszönöm a részvételt, további szép napot kívánok mindenkinek! Az ülést 10:05 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Jancsó Andrea               Hidasi Gyula 
   bizottsági tag        elnök  
 
 
Maczóné Vincze Eszter 
   jegyzőkönyvvezető 
 

 


