Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2018. szeptember 20-án (csütörtök) 09:00 órakor tartandó rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak: Sajó Ákos elnök,
Hidasi Gyula
Intzoglu István,
Szabó Gyula,
Szoboszlay Balázs,
Görgényi Máté tagok.
Hivatal részéről: Szili Adrián irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezetőhelyettes, Dr Oláh Eleonóra, Nehéz Jenő a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető.
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat rendes ülésén megjelent bizottsági
tagokat, a Hivatal megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzanak a napirendi javaslat
elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 29/2018. (IX.20.)

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Szili Adrián: Tisztel Részönkormányzat! Tisztelt Elnök Úr! Tavasszal a részönkormányzati ülésen szó volt a
nagy játszótéren a játszóvárnak pótlásáról, és azzal kapcsolatban Intzoglu képviselő úr is kifejezetten kérte, hogy
amennyiben annak az új változatát vagy a cseréjét eszközölnénk, vagy odaérünk,hogy végrehajtanánk, akkor
erről némi szóbeli tájékoztatást adjunk. Szeretném tájékoztatni a tisztelt Részönkormányzatot, hogy a beszerzési
eljárást lefolytattuk. A három helyezettel kapcsolatos műszaki megoldásokat és játszóvárakat kihoztam
magammal nyomtatott formában. Egy több pontos pontrendszer alapján döntötte el a bíráló bizottság, ahol
vizsgáltuk azt, hogy milyen betakarási lehetőségek vannak a játszóváron belül, milyen a feljutás, milyen
korosztálynak készül, mennyire biztonságos, milyen anyagfelhasználás történik. Természetesen mielőtt
körbeküldeném, annyit szeretnék mondani, hogy az ár-érték arányban a legjobb a FaberLand Kft-nek a terméke,
második helyezett az S-Tér Kft-nek a terméke, harmadik helyezett pedig a Kompken Hungary Kft-nek terméke
lett. Körbeadom, fölül van a győztes cég ajánlata, ezt gondolnánk megvalósítani.
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Intzoglu István: Visszatérő probléma a fák állapota, nem kifejezetten a gallyazásról beszélnék, bár
hiányosságok vannak ott is. Azok az igények még mindig nem lettek kielégítve, amelyek az elmúlt félév, év során
felmerültek. A fák állapotának a felmérése megtörtént-e az elmúlt években? Ha megtörtént, akkor mik a jövőre
vonatkozó tervek? Ha erre készült valamilyen terv mikor fog elindulni? Csak egy példát mondok, a tavalyi évben
a Toronyház utca 1. szám alatt kidőlt az a nagy nyárfa, fényes nappal anélkül, hogy bármilyen fuvallat is érte
volna. Én egy kicsit aggódom. Az lenne a kérésem Irodavezető úrhoz, hogy - a következő RÖNK ülésre – ha
ezzel kapcsolatosan valamiféle tájékoztatót vagy összefoglalót készítene, akkor én azt megköszönném.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gyula: Nem közvetlenül költségvetést érint, de átvitt értelemben igen. A Magyar Kézilabda Szövetség
megkérdezte ezt a kültéri kézilabda programot, és a mostani képviselő-testületi ülés napirendjei között szerepel,
hogy a Haller parkba készüljön el egy kézilabda pálya. Ezzel egyetértek, azt szeretném javasolni, hogy ha még
lehetséges a két forduló között a költségvetésbe tegyük be a Nyúldombon lévő salakos pályának is az
átalakítását kézilabda pályává. Elég elhanyagolt állapotban van ez a salakpálya, úgy van elhanyagolva, hogy már
vagy negyven éve nem igen történt semmi, kicsit helyrehozná a salakos pályát ez a kézilabda pálya. Ezt
szeretném javasolni, hogy a két forduló között, itt is történjen valami.
A másik dolog, ami szintén átvitt értelemben költségvetést érint, hogy tavasszal nagyon sok aszfaltozási munkát
összeírtunk, fel is mérte a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda és kicsit aggódnak a lakók az Üllői út 151. szám
alatt, vagy az Ifjúmunkás utca 18. szám alatt. Meg lett ígérve hogy ez előbb-utóbb elkészül, igaz, hogy a régi
időkben is volt, hogy decemberben történtek aszfaltozások, de szeretnénk, ha ez minél előbb megtörténne.
Valamint elég sok, kátyús probléma is van a lakótelepen, aminek a helyreállítása szintén nem történt meg, ebben
az évben szinte semmi. Kérem, hogy ez történjen meg valamikor.
Szabó Gyula: Az Elnök úr azt mondta, hogy költségvetés tárgyalásakor mondjam el a problémámat ez nem csak
a saját problémám közös problémánk a Hidasi úrral. Valamit csinálni kell nálunk a Dési Hubert utcában, addig,
amíg valakit el nem gázolnak. Reggel és délelőtt olyan forgalom van, az autók mennek, mint az őrültek, a kirakott
30-as tábla nem érdekel senkit. Van, aki 40km/óra, 60 km/óra sebességgel siet ki az Ecseri útra. Van ott egy
forgalom elől elzárt rész egy fehér csíkkal, amit azért csináltak anno, hogy ne álljon oda senki autóval. Oda
állnak, mert az nem büntetendő, a parkolóőr nem büntet, mert az tilos hely, ezért nem érdekli őket. Az a kérésem
– nem egy nagy összeg a költségvetésből, több helyen van ilyen a kerületben – hogy csíkok legyenek felfestve,
és egy oszlop legyen betéve, hogy ne tudjanak oda parkolni. Ülés után meglehetne nézni?
Szili Adrián: Ülés után meg lehet nézni, de az lenne a kérésem, hogy írásban is el kellene készíteni ezt a
kérelmet, és akkor mi Hivatalból továbbítani tudjuk a Budapest Közút Zrt. felé, amennyiben forgalomtechnikai
változást érint, akkor hivatalosan is kérjük.
Intzoglu István: Nincs előttem a költségvetés, lehet, hogy nem vagyok pontos. Van egy pontja a költségvetés
módosításnak, amelyben a József Attila-lakótelepet is megemlítik a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban,
ha jól emlékszem 30 millió forint van beállítva a Ráday utca és környéke díszkivilágításának a megújítására. Az
szerepel benne, hogy a meglévő világítást a Ferenc tér vagy a József Attila-lakótelep kapja meg. Alpolgármester
asszonynak annak idején én többször említettem, hogy a lakótelepen már meglévő díszkivilágítás eléggé
leharcolt állapotban van. A tavalyi évben is többször jeleztem, hogy hol ég, hol nem ég, jelentéktelen, kicsi,
mintha nem is lenne, főleg az új lámpatestek alatt nem is érvényesül.
Inkább azt kezdeményezném, hogy a jövőben, vagy a jövő évi költségvetés megalkotásánál talán gondolkodjunk
el azon is, hogy maga a lakótelep is kapjon egy impozánsabb, szebb, látványosabb díszkivilágítást.
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Sajó Ákos: Az Aszódi lakótelepnek is szüksége lenne díszkivilágításra, az még szóba sem került eddig.
Gondolkozzunk el azon, hogy oda is kellene egy jóval szerényebb, mint a József Attila-lakótelepi, talán azok,
amik ott nem világítanak annyira nagy fénnyel, az Aszódi lakótelepen még jó lenne, nem is kellene újat
beszerezni. Mindenképpen felhívom a figyelemét az illetékeseknek erre is.
Szili Adrián: Az első felvetéssel kapcsolatban Hidasi képviselő úrnak válaszolnék. Az idei járdajavításokkal
kapcsolatban a címlisták véglegesítése, közbeszerzés előkészítése megtörtént, napokon belül feladjuk. Ez
párhuzamosan egy időben fog indulni azzal az útépítési feladatkörrel, amit szintén indítani fogunk majd, amit
külön szavazott meg a Képviselő-testület. Szeretném megjegyezni, hogy a kátyúproblémák és az úthibák
problémái folyamatosan érkeznek, nap, mint nap jönnek újabb és újabb bejelentések, ezeket folyamatosan adjuk
ki a közszolgáltató felé. Az ő „utas” keretéből, tehát a közszolgáltatási szerződés alapján. A múlt héten is voltunk
területbejáráson, ott is felmértük az utakat, például a Füleki utcát teljes hosszában, ami teljes mértékben a
felújítás része lesz. Viszont vannak olyan helyszínek, ahol a tulajdonviszonyokat tisztázni kell. Tehát nem
mindenhol – ahol hibák vannak – tudunk beavatkozni valahol MÁV, valahol a társasházi területről beszélünk, ami
a mi illetékességünk, tehát közterület, járda, út, egyéb azokat folyamatosan írjuk, és felmérések után küldjük a
közszolgáltató felé javításra. Ezek most fognak elindulni, a kivitelezési határidőt megpróbáljuk április, május
környékére tenni, a véghatáridőt pedig a jövő évben próbáljuk beállítani. Tehát most elkezdődnek a munkák.
Amennyiben az időjárás engedi, akkor ezek az idén megvalósulnak. Az előző járdajavítási feladatkör az a bruttó
25 millió forint, az is az időjárás miatt áthózódott az idei év tavaszára, akkor tudták befejezni, ez egy kisebb
műszaki tartalommal rendelkezett.
Szabó Gyula képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy rajtam nem múlik, kimehetünk a helyszínre az ülés után,
amennyiben van rá mód és lehetőség. Azt kérem, hogy pontosan megfogalmazva az ott tapasztaltakat írásban
kérnénk eljutatni hozzánk. Ahogy leszűrtem lehet benne forgalomtechnikai kérdéskör, lehet benne parkolásgátló
oszlop kihelyezés. Szeretnénk, ha pontosan meg lenne ez fogalmazva, hogy mi a probléma, de ettől függetlenül
ki tudunk menni.
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 153/2018. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 30/2018. (IX.20.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 153/2018. sz. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(5 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Sajó Ákos: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
k.m.f.

Görgényi Máté
részönkormányzati tag

Sajó Ákos
elnök

Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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