Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata
Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat
2014. május 15-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/b.
Ügyfélszolgálati Iroda

Jelen van:

Görgényi Máté – elnök,
Sajó Ákos,
Chernel Etelka,
Hidasi Gyula tagok.

Hivatal részéről:

Formanek Gyula alpolgármester,
dr. Riskó György jogi munkatárs,
Godó Zoltánné közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Mihályi György önkormányzati tanácsadó,
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető.

Meghívott:

Hidasi Gábor képviselő, dr. Kovács József FESZ Kft. ügyvezető igazgatója, Oravecz
Józsefné FESZ Kft. főkönyvelője.

Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 11/2014. (V.15.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása és határozat önként vállalt
feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Alpolgármester úr szeretne kiegészítést tenni?
Formanek Gyula: Nem, kérdésekre válaszolok.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 74/2014., 74/4-5/2014. sz. előterjesztések
határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 12/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 74/2014., 74/4-5/2014.
sz. -”Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról” című – előterjesztéseit.”
(2 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Alpolgármester úr kíván-e kiegészítést tenni?
Formanek Gyula: Van néhány olyan változás a költségvetés módosításban, amely a Részönkormányzatot,
illetve az MÁV-Aszódi lakótelepet érinti, kiemelném a sportpályák, illetve a játszóterek felújítását. A kerület
műfüves pályáinak, illetve 2 darab futópályának a korszerűsítése és felújítása fog megtörténni, az egyik ebből a
Nyúl-dombnál lévő futópálya, ez egy régi kérése az itt lakóknak. Reményeink szerint ott egy műanyag borítású
futókör is kialakításra kerülne az idén. Ezek miatt is kérem, hogy támogassák a költségvetés módosítást, illetve
ha vannak kiegészítő javaslataik, akkor azt tegyék meg, mert a második fordulóig van lehetőség a
befogadásukra.
Görgényi Máté: Madár Éva irodavezető asszony ígért egy tájékoztatót arról, hogyan halad a Nagyjátszótérről
eltűnt gyermekjáték eszközök felújítása.
Godó Zoltánné: A játszóeszközök karbantartására jelenleg van szerződésünk a Kiskert Kft-vel. Sajnos szűkös a
rendelkezésre álló költségvetési keretünk, ezért próbáljuk azokat a játszóeszközöket pótolni, amelyeket lehet.
Ezek elég drága, több százezer Ft-os játszótéri eszközök, amelyeket, ha tudunk, javítunk, illetve amit a
karbantartó balesetveszélyesnek ítél, az elbontásra kerül.
Görgényi Máté: Mi a helyzet azokkal a játékokkal, amelyek már eltűntek onnan?
Godó Zoltánné: Azokat majd pótolni fogjuk, ha a bizottság megszavazza azt az összeget, amit az adott
költségvetési sorról igénybe lehet venni.
Görgényi Máté: Irodavezető Asszonytól egy hete kértem, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen tájékoztatást
adjon. Telefonon arról tájékoztatott, hogy most fogják kiírni a közbeszerzést. Azért érdekes dolog ez, mert nem
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tegnap tűntek el onnan ezek a játszóeszközök, és az ügymenet hosszúsága nem biztos, hogy olyan, amit ez az
ügy feltétlenül megkívánna.
Hidasi Gyula: Alpolgármester úr hozzászólásában említett felújításokat támogatjuk, és örülünk neki, hogyha ez a
beruházás elkezdődik és megvalósul. Ez nem a költségvetés külön része, hanem a költségvetés módosításban
szerepel, amelyet nem tudunk támogatni.
Jelzem, hogy 5 évvel ezelőtt a Dési Huber u. 6. sz. alatti épület mögötti játszótérről eltűnt egy komplett Kompan
hinta, azóta sincs meg. Az Ugrifüles játszótéren a kisgyermekeknek való hintát hiába próbálják megszerelni az ott
lakók, a csavarok állandóan kiesnek, és ezért leesnek róla a gyermekek. Nem egy nagy hinta, gumitéglán van, de
azt is meg kellene javítani.
Görgényi Máté: A Nagyjátszótéren a futballpályának a zajvédő hálója teljesen tönkrement, már maga a fém rács
a rugdosódástól kezd felpattanni, most már az is kezd tönkremenni, mert nem javították meg a zajvédő hálót.
Szerencsére nagyon sokat használják azt a pályát az itt élő gyermekek és iskolák, ezért ez egy fontos feladat. A
Nagyjátszótéren a fakígyó szinte használhatatlan, ennek a felújítását is kérnénk, valamint van egy homokozó,
amely rönkökkel van körbekerítve, az is nagyon rossz állapotban van, annak a pótlását, javítását is szeretnénk
kérni.
Sajó Ákos: Örülök, hogy a műfüves pályák felújításra kerülnek, és ezen belül a MÁV-Aszódi lakótelep egyetlen
ilyen pályája is kap majd új műfüvet, mert már úgy néz ki, mintha beton lenne, csak zöld. Alpolgármester úr
említette a MÁV-Aszódi lakótelepet a költségvetés módosítással kapcsolatban, mire gondolt pontosan?
Formanek Gyula: Két komolyabb tétel van, az egyik az ott található focipályának a műfüvesítése, illetve egy új
pályának a kialakítása. A másik a vízóraszerelés, amely több mint 20 millió Ft lenne nyolc háznál. Ez a két ügy
már régóta foglalkozatja a lakótelepen élőket és most megoldásra kerül.
A Nagyjátszótérrel kapcsolatban úgy tudom, hogy a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
készített arra is terveket, hogy esetlegesen körbekerítenénk a játszóteret az idén részlegesen egy alacsonyabb
kerítéssel. A lakók sok esetben jelezték, hogy kutyák is használják a homokozót, illetve a játszóteret és megnőtt
annak a veszélye, hogy esetleg baleset fordul elő. A tervek szépek, reméljük, hogy megvalósulnak. A játszóterek
javítása mellett, új játszóeszközök telepítése, illetve a fitnesz eszközök felújítása és gyakoribb karbantartása is
tervben van. Reménykedünk, hogy az idő is kedvezni fog nekünk, és a közbeszerzési eljárásnak lesz eredménye
is, és el tudjuk majd ezeket végezni.
Görgényi Máté: A Ferenc téri játszótérhez elő van készítve egy kerítés beszerzése, ami több hónapja húzódik.
Godó Zoltánné: Sajnos tőlünk függetlenül alakult így, megpróbáltuk többször is, ismételten kiküldtük az árajánlat
bekérőket, de egyik cég sem reagált rá.
Hidasi Gyula: Nincs több cég a piacon?
Görgényi Máté: Aki ismeri a piaci viszonyokat, az tudja, hogy ez nem magyarázat.
Godó Zoltánné: Nem ismerem a piaci viszonyokat, nem vagyok árelemző, ügyintéző vagyok. Nekünk is
piackutatást kellett végezni ahhoz, hogy amit javasolt a Főépítészi Csoport, azzal a típusú kerítésrendszerrel
milyen cég foglalkozik. Ezek alapján küldtük ki az árajánlatkéréseket kétszer is, ugyanazoknak a cégeknek.
Ezután különböző indokokat soroltak fel, hogy miért nem küldték be. Most megpróbálunk a főépítészi
állásfoglalással ellentétes megoldást keresni, és hogyha más típusú kerítéseket helyeznénk el, ahhoz hozzá
járulna-e a bizottság. Azt szeretnénk, ha a kerületben meglévő kerítésekhez passzolna, egységesíteni
szeretnénk ezeket a kerítéseket, és akkor már nem állna elő az a helyzet, hogy egy adott kerítéstípust csak egy
adott cég tudja karbantartani vagy gyártani, vagy esetleg nem lehet majd később alkatrészt beszerezni hozzá.
Görgényi Máté: Örömmel halljuk, hogyha egy típust nem sikerül beszerezni, akkor mégis valamilyen megoldást
keresve más típusra tesznek javaslatot. Nem szeretnék beleszólni a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és
Felújítási Iroda munkájába, de azt gondolom, hogy két hónap alatt már lehetett volna ebben az ügyben előre
lépni, reméljük, hogy ez most sikerül új konstrukcióban.
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Godó Zoltánné: A VVKB 81/2014. (III.19.) sz. határozatában szerepelt, hogy kérjünk Főépítészi állásfoglalást.
Azt kiküldtük, arra is vártunk, nem csak tőlünk függött.
Görgényi Máté: Tisztában vagyok ezzel, de az ügy felelőse a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási
Iroda, ezért az, hogy egyébként az ügymenetnek milyen lépései vannak, az nem a bizottságra tartozik. Reméljük,
hogy sikerül ebben az ügyben előrelépni.
Fél évvel ezelőtt kértem Irodavezető Asszonyt, hogy minden ülésen legyen szíves tájékoztatni a bizottságot a
forgalomcsillapítási koncepcióval kapcsolatos munkálatok menetéről.
Godó Zoltánné: Irodavezető Asszony biztos meg fogja adni a tájékoztatást.
Görgényi Máté: Innen is köszönjük Irodavezető Asszonynak a „kimerítő és részletes” tájékoztatását. Nem az a
megfelelő ügymenet, hogy a bizottság kér valamilyen tájékoztatót, és nem kapja meg. Kimondottan ezekkel a
játszótéri eszközökkel kapcsolatban külön felhívtam Irodavezető Asszony figyelmét arra, hogy a mai ülésre
szeretnénk erről tájékoztatót, és erről sem kaptunk megfelelő pontosságú tájékoztatót. Tisztelettel vennénk,
hogyha ez legközelebb megtörténne.
Kérem, szavazzunk a 94/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 13/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2014. sz. ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.”
(2 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása és határozat
önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Alpolgármester úr kíván-e kiegészítést tenni?
Formanek Gyula: Kérdésekre válaszolok.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 85/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 14/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 85/2014. sz. ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása és határozat önként vállalt
feladatokról” című – előterjesztést.”
(2 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
Görgényi Máté: Igazgató úr szeretne kiegészítést tenni?
Dr. Kovács József: Köszönöm, nem.
Hidasi Gyula (ÜGYREND): Kérem, hogy külön szavazzunk az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó
határozati javaslatokról.
Hidasi Gábor: A FESZ Kft-vel kapcsolatos határozati javaslatnál nincs módosítás?
Görgényi Máté: A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén jelen volt Vörös Attila
elnök-vezérigazgató úr, aki a módosítást javasolta, de jelenleg nincs itt, és tekintettel arra, hogy nem az én
előterjesztésem, kiosztva sincs módosító javaslat, azt a határozati javaslatot tudom szavazásra bocsájtani, ami
az előterjesztésben szerepel. Kérem, szavazzunk a 107/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a FESZ
Kft. vonatkozásában.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 15/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2014. sz. ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve” című – előterjesztés
határozati javaslatát a FESZ Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 107/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a FESZOFE Kft.
vonatkozásában.
RÖNK 16/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2014. sz. ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve” című – előterjesztés
határozati javaslatát a FESZOFE Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 107/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a FEV IX. Zrt.
vonatkozásában.
RÖNK 17/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2014. sz. ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve” című – előterjesztés
határozati javaslatát a FEV IX. Zrt. vonatkozásában.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 107/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a Ferencvárosi
Parkolási Kft. vonatkozásában.
RÖNK 18/2014. (V.15.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2014. sz. ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve” című – előterjesztés
határozati javaslatát a Ferencvárosi Parkolási Kft. vonatkozásában.”
(2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy amennyiben szeretnének részt venni a 9:30-kor kezdődő
egynyári virágpalánták kiosztásán, akkor szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
További szép napot mindenkinek.
k.m.f.

Görgényi Máté
elnök
Sajó Ákos
részönkormányzati tag

Czirok Róza
jegyzőkönyvvezető
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