Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat
2019. február 21-én (csütörtökön) 9.00 órakor tartandó rendes üléséről
Ülés helye: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
IX. Toronyház u. 3/b
Jelen vannak: Sajó Ákos elnök,
Hidasi Gyula,
Szabó Gyula,
Szoboszlay Balázs,
Görgényi Máté tagok.
Hivatal részéről: Szili Adrián irodavezető, Dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, NyesteSzabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Madár Éva címzetes főmunkatárs,
vagyonkezelési koordinátor, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Koór Henrietta
csoportvezető, Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Hidasi Gábor külsős bizottsági tag.
Sajó Ákos: Tisztelettel köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat rendes ülésén megjelent
bizottsági tagokat, a Hivatal megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel
határozatképes, az ülést megnyitom. Kiosztásra került a 22/5/2019 számú „Módosító javaslat a
22/2019. számú előterjesztéshez” című” előterjesztés, melyet a költségvetésnél tárgyalunk majd. A
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 5/2019. (II.21.)
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II.
forduló)
22/3-5/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai kirendeltség és
háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye
35/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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3./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során
a további tervezésekre vonatkozóan
50/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés
rendelete (II. forduló)
22/3-5/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gyula: Kiegészíteni nem szeretném a 22/5/2019. sz. előterjesztést, mert le van írva. A
Polgármester úr befogadta és benne van a költségvetésben kérem a képviselőket, hogy támogassák.
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 22/3/2019. számú előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 6/2019. (II.21.)

Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 22/3/2019. sz.
– ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II.
forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai
kirendeltség és háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye
35/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Nagyon örülök, hogy sikerült helyet találni az új postának és az új rendelőnek az Aszódi
lakótelepen és meg tudjuk valósítani. Igazából egy régi, új dolog merült itt fel, mert a rendelő az
eredetileg is ott volt az Aszódi lakótelepen. Az idősek otthonának is megfelelő helyet találtunk a
lakótelepen, remélhetőleg még kora ősszel, talán szeptemberben át is tudjuk adni ezt a létesítményt,
mindenki megelégedésére.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, észrevétel akkor kérem, szavazzunk a 35/2019. számú
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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RÖNK 7/2019. (II.21.)
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 35/2019. sz. –
” A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai kirendeltség és
háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése
során a további tervezésekre vonatkozóan
50/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Hidasi Gyula: Sajnálom, hogy nincs itt Főépítész úr, mert lenne hozzá egy pár kérdésem. Nem tudom,
hogy a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda vezetője tud-e rá válaszolni? Ez most csak annyit jelent,
hogy a tervezést átadjuk egy másik cégnek? Vagy érdemben is hozzá lehet ezekhez a tervekhez
szólni? Magának a köztérnek a kialakításával egyet értek, de piactér, vásárcsarnok kialakítását nem
tudom támogatni, és azt sem, hogy a zöldterületekre pavilonokat helyezzünk. A busz elterelésével
abszolút nem értek egyet. Szó volt arról, hogy közösségi tervezés is lesz ebből a dologból, ez ne legyen
elfelejtve, amikor erről tárgyalunk. Az a kérés, hogy az új tervező is tudjon arról, hogy itt különböző
igények merültek fel, ezeket majd valahogy építse be a tervekbe.
Sajó Ákos: Annyit tennék hozzá, hogy természetesen ez csak egy javaslat, a közösségi tervezés
napirenden van, amiről Görgényi Máté képviselő mindjárt be fog számolni. A tervezés tényleg egy
másik cégé lesz.
Görgényi Máté: Valóban szerettem volna azt megerősíteni, hogy a közösségi tervezés mellett továbbra
is eltökélt a Főépítész úr is, és mi is mindannyian. Természetesen Képviselő úr is a közösség része, ő
is részt tud venni a tervezésben. Reméljük azt, hogy sikerül úgy megszerveznünk ezt a közösségi
tervezést, hogy a lehető legnagyobb és legszélesebb társadalmi bevonódást elérjünk.
Hidasi Gyula: El is fogadom ezt a választ. Érinti ez a Kiserdőnek az úttal való kiterjesztését vagy
tervezését?
Sajó Ákos: Természetesen nem érinti, mert ott még nincsenek végleges tervek. Ez csak a térre
vonatkozik. Az egy későbbi feladat és a végleges kialakításhoz a Kerületi Építési Szabályzatot még jóvá
kell hagynunk, de ott még nem tartunk. Bele lesz véve mindenképpen, sőt a parkolás is. A parkolás
véglegesítése is terv szerint úgy tudom, hogy benne van.
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 50/2019. számú előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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RÖNK 8/2019. (II.21.)
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 50/2019. sz.
– ” Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során
a további tervezésekre vonatkozóan” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Sajó Ákos elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 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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