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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. november 15-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, 
 Jancsó Andrea, 
 Szabó Gyula (igazoltan távol), 
 Varga József,   

 Füzes Gábor Iván, 
 Sajó Ákos tagok. 

 
Hivatal részéről: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Szili Adrián irodavezető, 
Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató, Polyák Béla FESZOFE Kft. igazgató, Rittling István Pilisi 
Parkerdő Zrt. képviselője, Bendes István FESZOFE Kft. részéről, Intzoglu István. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, 
az ülést 09:00 órakor megnyitom. A költségvetéshez érkezett egy módosító javaslat, a 245/5/2022. sz. 
előterjesztés, ezzel kiegészítjük az 1. napirendi pontot. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 47/2022. (XI.15.) sz. 

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

(egyfordulóban) 
245/2022., 245/2/2022., 245/5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a József Attila-lakótelep parkolási anomáliáinak megszüntetésére 

264/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea, Hidasi Gyula, Csóti Zsombor önkormányzati képviselők 

 
3./ Javaslat díjfizetés felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban 

252/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Kampfl József „Fókák- díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni 

térrendezése során kialakításra kerülő térre 
255/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
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5./ Javaslat környezetbarát parkoló megvalósítására az ún. „Epreserdő út menti Kiserdő” erdőművelésbe nem 
tartozó területén 

Sz-376/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Hidasi Gyula elnök 

 
6./ Kerékpáros szervizpontok telepítése a IX. kerületben 

Sz-388/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester  

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
245/2022., 245/2/2022., 245/5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Varga József: A 4. sz. melléklet 4121-es sorában a 217 millió Ft-hoz képest 40 millió Ft a teljesítés, ami 19%-ot 
jelent. Ezen a soron szerepel az a bizonyos, kritikus, MÁV telep csatorna tervezési díja, amit 2,5 éve rendszeresen 
megszavaz a Képviselő-testület, de nincs végrehajtva. Ugyanez vonatkozik a parkoló kivitelezésére is. Írásban 
kaptunk választ 2,5 évvel ezelőtt egy lakógyűlés után, de ezzel sem történt semmi. Ez azért problémás, mert a 
parkoló hiánya miatt az elmúlt időszakban most már harmadszor nem vitték el a szemetet. A Közterület-felügyeleti 
Iroda tehát nem hajtja végre a munkáját annak ellenére, hogy idén február 24-én az Irodavezető Úr a következőket 
mondta: „Nálunk mindig nyitott fülekre talál az, ha rendet kell csinálni. Másodsorban a bevétel sem mellékes 
nekünk. Minket a Képviselő-testület minden szinten meg fog dicsérni, ha ott rendet teszünk. Köszönjük a felvetést.” 
Ennek ellenére a bejelentésekre nem reagálnak, a Polgármester Asszony annyit mondott, hogy ilyen esetben neki 
is küldjem el az e-mailt. Neki is megírtam, de Ő sem reagált. Ez a munkamorál az önkormányzati munka 
minőségének negatív megjelenése, amit azonnal meg kellene szüntetni. A MÁV telepen a lakosság véleménye 
már nagyon kedvezőtlen. Kérem, hogy hajtsák végre a Képviselő-testület határozatát. 
 
Hidasi Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a költségvetés módosításáról, a 245/5/2022. 
sz. előterjesztéssel együtt. 
 
RÖNK 48/2022. (XI.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” – című előterjesztést 
a 245/5/2022. sz. módosító javaslattal együtt. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a József Attila-lakótelep parkolási anomáliáinak megszüntetésére 

264/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea, Hidasi Gyula, Csóti Zsombor önkormányzati képviselők 

 
Hidasi Gyula: A legutóbbi ülésünkön is volt már szó erről a témáról. Akkor a képviselő-testületi ülésen 
Polgármester Asszony levetette napirendről az előterjesztést. Szerintem emiatt született a mostani javaslat. 
Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 264/2022. sz. előterjesztésről. 
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RÖNK 49/2022. (XI.15.) sz. 
Határozat 

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 264/2022. sz. – ”Javaslat a József Attila-
lakótelep parkolási anomáliáinak megszüntetésére” – című előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat díjfizetés felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban 

252/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Hidasi Gyula: Polgármester Asszony javaslatával szerintem mi is egyetértünk. Eszerint december 1-től 
díjmentessé tennénk az Üllői út menti P+R parkolót. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 252/2022. 
sz. előterjesztésről. 
 
RÖNK 50/2022. (XI.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 264/2022. sz. – ”Javaslat díjfizetés 
felfüggesztésére a József Attila-lakótelepen lévő, Üllői út melletti P+R parkolóban” – című előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Kampfl József „Fókák- díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri úti metrómegálló és környezetének 

felszíni térrendezése során kialakításra kerülő térre 
255/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 255/2022. sz. előterjesztésről. 
 
RÖNK 51/2022. (XI.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 255/2022. sz. – ”Kampfl József „Fókák- 
díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése során 
kialakításra kerülő térre” – című előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat környezetbarát parkoló megvalósítására az ún. „Epreserdő út menti Kiserdő” erdőművelésbe 

nem tartozó területén 
Sz-376/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Hidasi Gyula elnök 

 
Hidasi Gyula: Az Epreserdő u. 26-28. számmal szembeni területről, az ottani környezetbarát parkoló kialakításáról 
van szó. Ezt a problémát is évek óta görgetjük magunk előtt. Jelen van a Pilisi Parkerdő Zrt. képviselője, kérem 
mondjon néhány szót a cég álláspontjáról. 
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Rittling István: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Rittling István vagyok, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészetének vezetője. Mindenek előtt köszönöm, hogy itt lehetek és eszmét tudunk cserélni erről a közös 
ügyünkről. Két lépéssel távolabbról szeretném kezdeni. Társaságunk a Fővárosban lévő, állami tulajdonú erdők 
kezelője. A József Attila-lakótelep esetében két ilyen erdőterületről beszélünk, az egyik az Epreserdő út melletti 
sáv, a másik pedig a Határ út menti, Kiserdőnek nevezett terület. A lakótelep életében ezek rendkívül fontos 
szerepet töltenek be. Míg a Kiserdő közjóléti funkcióval is bír, sportolási lehetőséget is biztosít mind a kerületnek, 
mind a lakótelepnek, addig az Epreserdő út menti sáv inkább az iparterület és a lakóterület elválasztásában, 
zajcsökkentésben tölt be szerepet. A nagyvárosi elhelyezkedésből fakadóan rengeteg olyan, nem erdészeti jellegű 
közös ügyünk is lecsapódik ezeken a területeken, amelyeknek a kezelését valahogy meg kell tudnunk oldani. Az 
önkormányzati megkeresést köszönettel fogadtuk és szeretnénk is ebben partnerek lenni. Ezt viszont úgy tudjuk 
támogatni, hogy az Epreserdő út mentén fellelhető területen az Önkormányzat és az erdészet közös ügyeire együtt 
próbálunk megoldást keresni. A parkoló kérdését is egy ilyen együttműködés részévé javasoljuk tenni, amit a 
magunk részéről abszolút el tudunk fogadni és támogatunk. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat többsége is így gondolja és mi is szeretnénk, ha elkezdődne a közös munka. 
Minket a Városüzemeltetési Iroda képvisel, ők adják a szakmai hátteret, mi csak jó tanácsokkal látjuk el őket. 
Kérem, az együttműködés legyen minél hatékonyabb, mert az itt élőknek így lenne komfortosabb. A területen 
szerintünk a körbe kiárkolás kicsit balesetveszélyes. Úgy gondolom, hogy erre nem is csak a személygépkocsik, 
hanem az ott parkoló 2-3 db lakókocsi miatt került sor, viszont azok azóta is ott állnak. Az egész forrása innen 
indult, mert a lakók évek óta normálisan használják, de a lakókocsik nem tűntek el. Nagy reményeket fűzünk ahhoz, 
hogy ez az együttműködés minél gyorsabb és hatékonyabb lesz, aminek eredménye a terület kiépítése lesz. 
Jancsó képviselő asszony választókörzete is ezen a területen van. Kicsit rossz érzés van bennem, mert ez is 
ugyanolyan zöldterület, mint a Távíró utca melletti gödrös, kitaposott rész. Ezzel együtt támogatom a határozati 
javaslatot. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-376/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
RÖNK 52/2022. (XI.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat úgy dönt, hogy 
1./ támogatja az Epreserdő úti Kiserdő (38236/413 hrsz.) ingatlanon, annak Epreserdő u. 26. társasházzal szemben 

található, erdőműveléssel nem érintett területén a környezetbarát parkoló kialakítását. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a megvalósítás érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 

Határidő: 2023. május 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2./ támogatja a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között 

együttműködési megállapodás létrehozását a Pilisi Parkerdő Zrt. Sz-376/2022. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletben csatolt feltételeinek és javaslatainak, valamint az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás részleteinek kidolgozására és Képviselő-
testület elé döntésre történő beterjesztésre. 

Határidő: 2023. május 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Kerékpáros szervizpontok telepítése a IX. kerületben 

Sz-388/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester  

 
Hidasi Gyula: A Toronyház utcai közösségi ház előtt is lenne egy szervizpont. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-388/2022. sz. előterjesztésről. 
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RÖNK 53/2022. (XI.15.) sz. 
Határozat 

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak az 
Sz-388/2022. sz. – „Kerékpáros szervizpontok telepítése a IX. kerületben” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Kérem, hogy Varga József költségvetéssel kapcsolatos hozzászólását kivonatként kapja meg a 
Közterület-felügyeleti Iroda vezetője, Rimovszki Tamás. Ha véletlenül nem olvassa az összes jegyzőkönyvet, 
kapjon tájékoztatást róla, hogy ez elhangzott a Részönkormányzat ülésén. Mindenki egyetértett abban, hogy ezt a 
problémát meg kell oldani. Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést 09:14 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


