Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2018. február 15-én (csütörtök) 09:00 órakor tartandó rendes üléséről
Ülés helye:

József Attila lakótelepi Közösségi Ház
IX. Toronyház u. 3/b.

Jelen vannak: Sajó Ákos elnök,
Görgényi Máté,
Intzoglu István,
Szoboszlay Balázs tagok.
Hivatal részéről: Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Szili Adrián
irodavezető, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda
munkatársa, Biró Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén a Hivatal megjelent
képviselőit, és a Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérdés, észrevétel, napirend előtti hozzászólás? Intzoglu István képviselőtársunk jelzi, hogy napirend előtt szót
kér. Kérem, szavazzunk a napirendről.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 9/2018. (II.15.)

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
7/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Intzoglu István: A Városüzemeltetési és Felújítási Irodától, tájékoztatást kaptunk a tegnapi napon a Kiserdő
Határ úti szakaszán lévő, Fapuma néven ismert hajléktalan bódé vagy kocsi környezetéről, mert nem régen
tűzkárt szenvedett. Ezúton szeretném megköszönni a Városüzemeltetési és Felújítási Irodának a hatékony és
gyors intézkedését a Pilisi Parkerdő felé, ugyanis a napokban elkezdődött a tűzkároknak és magának a
környezetnek a helyreállítása.
Nem hiszem, hogy Részönkormányzatunk az Ecseri úti és a Pöttyös utcai metrómegállók akadálymentesítésének
kérdése mellett elmehetne, amiről – a sajtóból is értesültünk róla – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Kormány
és a Főváros tárgyalásokat folytat. A magam részéről elfogadhatatlannak és logikusnak sem tartom, hogy ezeken
a részeken jelen állás szerint nincs betervezve az akadálymentesítés. Tájékozódtunk az említett két megállónak
az akadálymentesítéséről, és megtudtuk, hogy a következő napokban, vagy hetekben széleskörű egyeztetések
lesznek erről a kérdésről. Bízom abban, hogy ennek a két megállónak az akadálymentesítése is meg fog
valósulni, és Polgármester Urat is bíztatom – mint Fővárosi Képviselőt –, hogy ezt szorgalmazza a
Főpolgármester felé.
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Sajó Ákos: Úgy tudom és úgy is gondolom, hogy ezt a két állomást nem lehet kihagyni az akadálymentesítésből,
Már meg is történtek a lépések, hogy egy ferde-lifttel, egy speciális mozgólépcsővel, vagy egy mozgójárdával
meg fogják tudni oldani. Szerintem okafogyott egy ilyen országos vagy fővárosi aláírásgyűjtés ezzel
kapcsolatban.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II.
forduló)
7/3-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérdezem a Hivatalt, hogy van-e valami változás vagy egyéb, ami a
Részönkormányzatunkat érintené?
Nyeste-Szabó Marianna: Igyekeztünk a szöveges beszámolóba minden változásról néhány mondatot írni.
Összefoglalva az összes változás az I. fordulóhoz képest, 1.222.770 Ft. Bevételi oldalon legfőképpen az
értékesítési bevételeken emeltünk, az I. forduló, illetve a 2018. januári képviselő-testületi döntés alapján.
Legfőképpen a két Viola utcai ingatlan értékesítési bevételét tettük be a legkisebb elidegenítési árral, ahogy a
Képviselő-testület azt elfogadta. A kiadási oldalon a rehabilitációs kiürítésekkel kapcsolatos várható kiadási
növekmények vannak, továbbá a Drégely utcai rendelő felújítása, az Aszódi utcai lakótelep közvilágításának a
bővítése, valamint az épületek elektromos hálózatának a felújítására terveztünk bővebben, és még néhány
kiadásra. Mindenegyes változásról rövid, szöveges tájékoztató van az előterjesztésben.
Sajó Ákos: Köszönjük szépen az ismertetett jó híreket, főleg azért, mert az én választókörzetem az Aszódi utcai
lakótelep és a teljes világítás felújítása benne van a II. fordulós költségvetésben. Kérdés, észrevétel? Kérem,
szavazzunk a 7/3/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 10/2018. (II.15.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/3/2018. sz. – ”
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (II. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Sajó Ákos: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
k.m.f.
Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Sajó Ákos
elnök

Biró Ágnes
jegyzőkönyvvezető
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