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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2023. január 24-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, Szilágyi Imre 
irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Polyák Béla FESZOFE Kft. igazgató. 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, 
az ülést 09:00 órakor megnyitom. Napirend előtti hozzászólásra jelentkezik Varga József és Sajó Ákos. A 
napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 5/2023. (I.24.) sz. 

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

(egyfordulóban) 
5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 
6/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

(6 igen, egyhangú) 
A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt: 
 
Csóti Zsombor  Igen  
Füzes Gábor Iván Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Sajó Ákos  Igen  
Varga József  Igen  
Szabó Gyula  Távol  
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 

Varga József: Mindenek előtt BUÉK a Részönkormányzat tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak. Röviden 
szeretném összefoglalni az elmúlt 3 évet. Szeretném, ha tudomásul venné az Önkormányzat, hogy a Gyáli úti MÁV 
lakótelep is Ferencváros része. Az írásban adott és megígért, a Képviselő-testület által is elfogadott feladatokat 
nem hajtották végre. A MÁV-lakótelep is Ferencváros része és a Fővárosi Önkormányzatnak már át kellett volna 
adni a 130 éves, elhasználódott közműveket. Ez nem történt meg, a Képviselő-testület által eldöntött feladatokat 
nem hajtották végre. Mindenképpen fontos lenne, hogy ebben változás történjen. 3 éve írásba adta az 
Önkormányzat, hogy ki fogja jelölni a parkolót a MÁV telepen, de eddig nem történt intézkedés. A szabálytalanul 
parkoló járművek büntetése szintén nem történt meg. Múlt hétfőn megint nem vitték el a közökből a szemetet, kb. 
az elszállítások 20%-a maradt el az elmúlt fél évben. Az elmondott hiányosságok rögzítve vannak a 
jegyzőkönyvekben, minden hozzászólásom megtalálható. Úgy érzem, hogy az önkormányzati dolgozók vagy 
szándékosan akadályozzák a munkát, vagy szakmailag alkalmatlanok. Akármelyik igaz, nem elfogadható, mert 
kihat az önkormányzati munkára és a képviselői munka megítélésére is. Kérem, hogy legyen ebben változás, ezért 
javaslom, hogy az érintett irodavezetők legyenek meghívva a Részönkormányzat üléseire, ahol beszámolnának az 
elmaradt munkákról. A következő képviselő-testületi ülésen legyen napirenden, hogy a közműátadást segítő 
munkabizottság felálljon végre. 
 

Hidasi Gyula: Az érintett irodavezetők természetesen meg vannak hívva, most is itt ül Szili Adrián irodavezető úr. 
Kérem, hogy a Közterület-felügyeleti Iroda aktuális vezetője is legyen állandó meghívott, ha pedig ő nem tud eljönni, 
legyen itt a helyettese. 
 

Sajó Ákos: Csatlakozom Varga Úrhoz abban, hogy a MÁV-Aszódi telep mostoha a kerület többi részéhez képest. 
A Képviselők sem úgy kezelik, ahogy a többi körzettel teszik. Decemberben díszkivilágítás volt a kerületben és 
nálunk elég szerencsétlenül sikerült, ugyanis – arra hivatkozva, hogy 50%-kal csökkentik a díszkivilágítást – a Gyáli 
úton semmilyen kivilágítás nem volt. Ez felháborította a lakosságot, mert az Aszódi-telepen is és a József Attila-
lakótelepen is teljes volt a díszkivilágítás. Tudom, hogy a belső részeken is megvolt ugyanez. A képviselő-testületi 
ülésen is meg fogom ezt említeni napirend előtt és meg fogom kérdezni az illetékeseket, hogy hogy is van ez. Mit 
nyertünk ezzel, nyertünk-e egyáltalán valamit. Mi vesztettünk, az biztos. 
 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

5/2023., 5/2/2023. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Hidasi Gyula: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az 5/2023. sz. előterjesztésről. 
 

RÖNK 6/2023. (I.24.) sz. 
Határozat 

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2023. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(6 igen, egyhangú) 
A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt: 
 

Csóti Zsombor  Igen  
Füzes Gábor Iván Igen  
Hidasi Gyula  Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Varga József  Igen  
Sajó Ákos  Tartózkodott 
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Szabó Gyula  Távol  
 
 

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

6/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 

Varga József: Egyetértek azzal, hogy több témában vetette fel a problémákat Képviselő Asszony. A legnagyobb 
gondnak azt látom, hogy a közmeghallgatásokon jóformán senki nem jelenik meg. Tavaly februárban két jelentkező 
volt és egyedül én vettem részt a közmeghallgatáson, aki kérdezett. Tehát nincs megfelelően meghirdetve, a 7 nap 
helyett valóban jobb lenne a 15 nap. Mit jelent az, hogy közzétételi helyszíneken kell kihirdetni? Nem lenne 
helyesebb úgy fogalmazni, hogy meg kell hirdetni az önkormányzati hirdetőtáblákon? Ha a helyi újság kéthavonta 
fog megjelenni, akkor a februári alkalmat már most bele kellene tenni. Nem fog megjelenni, nem tudnak róla a 
lakók, a választópolgárok, hogy van ilyen közmeghallgatás. Ezért fordulhat elő, hogy egyetlen kérdés hangzik el 
az egész ülésen. Van egy SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságunk, feléjük kellene továbbítani ezt az anyagot, 
hogy foglalják bele a saját javaslataikba. Úgy biztosan el lenne fogadva. 
 

Jancsó Andrea: Azért van általánosan fogalmazva a közzétételi helyszín, mert – a hírek szerint – a koncepció 
alapján lesz online felület is. Ha ez elindul, akkor emiatt ne kelljen SZMSZ-t módosítani. Egyébként nem tudom, 
hogy a Hivatalban kinek a feladata, hogy ez tényleg mindenkihez eljusson és minél többen eljöjjenek, mert 
tapasztaljuk, hogy kérdések lennének. Ehhez képest tényleg kevesen jelennek meg. Szerintem a 7 nap szűk, a 15 
nap talán elegendő arra, hogy mindenhol aktívan jelenjen meg ennek a híre és a kérdezés lehetősége. Az  SZMSZ-
szerkesztő Ideiglenes Bizottságnak szívesen megtenném a javaslataimat, de 3 éve nem történik semmi. Lehet 
mutogatni, hogy a Hivatal nem csinálta meg, vagy megcsinálta, vagy milyen javaslatok vannak, de működik 3 éve 
hol kicsit intenzívebben, hol kihagyásokkal, de kézzelfogható anyagot még nem kaptunk. 
 

Hidasi Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 6/2023. sz. előterjesztésről. 
 

RÖNK 7/2023. (I.24.) sz. 
Határozat 

A Részönkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2023. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)” című – előterjesztést.” 

(3 igen, 3 tartózkodás) 
A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt: 
 

Füzes Gábor Iván Igen  
Jancsó Andrea  Igen  
Varga József  Igen  
Csóti Zsombor  Tartózkodott 
Hidasi Gyula  Tartózkodott 
Sajó Ákos  Tartózkodott  
Szabó Gyula  Távol  
 

Hidasi Gyula: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést 9:09 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
Jancsó Andrea               Hidasi Gyula 

   bizottsági tag        elnök  
 
 

   Rapay-Kósa Eszter 
   jegyzőkönyvvezető 


