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Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2011. április 19-én 13.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Budapest IX.,
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Jelen vannak:
Martos Dániel – elnök,
Veres László,
Görgényi Máté,
Hidasi Gábor,
Kassab Adonis,
Loksa Gábor,
Béri Anita – tagok.

Hivatal részéről:
Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,
dr. Bánfi Réka – irodavezető,
dr. Sersliné Kócsi Margit – főépítész,
Vince Attiláné – Polgármesteri Kabinet,
dr. Tóth Anita – jegyzőkönyvvezető.

Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a bizottság április 19-i rendkívüli ülésén. Megállapítom,
hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Hidasi Gábor képviselő úr
jelezte, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Szeretném megkérni dr. Bánfi Réka
irodavezető asszonyt, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt néhány szóban mutatkozzon be
a bizottságnak. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
VVKB 121/2011. (IV.19.) sz.
Határozat
Napirend:
1.) BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme
100/2011. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Varga József alpolgármester
2.) Kivonat a RÖNK 2011. április 6-i ülés jegyzőkönyvéből
(Címlista a felújítandó járdaburkolatokról)
Sz-230/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté - RÖNK elnöke
3.) Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város módosított projektje
Sz-231/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Hidasi Gábor: Sajnálom, hogy Szolnoki Katalin csoportvezető asszony nem tudott
megjelenni az ülésen. Április 9-én a Nádasdi utca és a Tóth Kálmán utca kereszteződésénél
megnyírták a fákat. Aznap, április 9-én, pénteken, délután felhívtam Csoportvezető Asszonyt,
és jeleztem neki, hogy a nyírást végzők otthagyták a faágakat, valamint kértem, hogy
hétvégéig oldják meg a problémát. Csoportvezető Asszony azt ígérte, hogy intézkedni fog az
ügyben. Azóta tíz nap telt el, és a levágott faágak még mindig ott vannak. Szeretném
megköszönni a FESZOFE Kft-nek, hogy miután hétfőn odatelefonáltam, a járdát
megtisztította az ágaktól, amelyek most a járda és az út közötti zöld területen vannak igen
nagy mennyiségben. A mai napig nem sikerült megoldást találni erre a problémára. Azt
szeretném kérni, hogy induljon vizsgálat az ügyben, és a következő ülésre kérjünk
tájékoztatást a Hivataltól arról, hogy kinek a feladata lett volna a faágak elszállítása, miért
nem tette ezt meg, és miért van ott a hulladék tíz napja még mindig. Már a környéken lakók is
elégedetlenkednek emiatt. Kérem, hogy a tájékoztató arra is térjen ki, hogy ez
szerződésszegésnek minősül-e, és hogy el tudjuk-e vitetni a faágakat a FESZOFE Kft-vel,
amely azután számlázná a munka költségét annak a vállalkozónak, akinek ez a kötelezettsége
lett volna.
dr. Bánfi Réka: dr. Bánfi Rékának hívnak és április 1-től nevezett ki a Jegyző úr a
Vagyonkezelési és Felújítási Iroda vezetőjének. Az elmúlt években a Főpolgármesteri
Hivatalban dolgoztam, elsősorban városfejlesztéssel és városrendezéssel, ezen belül pedig
felújítások, beruházások felügyeletével, valamint vagyongazdálkodással foglalkoztam. Az
elmúlt hetekben próbáltam megismerni az iroda működését és feladatait. Szeretném kérni a
türelmüket, remélem, hogy sikeres lesz az együttműködésünk és az irodánk maximálisan
segíteni tudja majd az önök munkáját.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.) BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme
100/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
Martos Dániel: Nemrégiben beszéltünk arról, hogy a Ferencvárosban egy rendőri életpályamodellt szeretnénk kialakítani. A Rendőrkapitány úr az egy hónappal ezelőtti bizottsági
ülésen felvetette, hogy ez lenne a terv következő üteme. A határozati javaslat arról szól, hogy
1 millió Ft-ot adnánk a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságnak a Rendőrség Napja
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alkalmából, amely összegből 18-20 főt tudna a Rendőrkapitány úr jutalomban részesíteni.
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 122/2011. (IV.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a 100/2011. sz. – ’’BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatási
kérelme’’ című – előterjesztést.
Határidő: 2011. április 19.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

2.) Kivonat a RÖNK 2011. április 6-i ülés jegyzőkönyvéből
(Címlista a felújítandó járdaburkolatokról)
Sz-230/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté - RÖNK elnöke
Martos Dániel: Ez az előterjesztés azért van most előttünk, mert a József Attila Városrészi
Önkormányzat nem dönthet a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság nélkül ebben a kérdésben. Az előterjesztés értelmében nyolc járda-, illetve
utcaszakasz átépítésére kerülne sor, összesen 12.031.615 Ft értékben.
Hidasi Gábor: A Városrészi Önkormányzatban született egy másik döntés is a költségvetés
4001 soráról. Szeretném megkérdezni a Városrészi Önkormányzat elnökétől, hogy ez a döntés
miért nem szerepel ebben az előterjesztésben, hiszen arról is a bizottságnak kellene döntenie.
Görgényi Máté: Azért szerepel külön határozati javaslatként a bizottság előtt a most
tárgyalandó kérdés, mert az a költségvetésnek egy másik sora. A képviselő úr által felvetett
döntés fedezetét a parkfenntartási keretből fogjuk biztosítani, ezért az egy másik előterjesztés
tárgya lesz majd.
Hidasi Gábor: Véleményem szerint célszerű lett volna, ha a Városrészi Önkormányzat
általam említett döntése is szerepel a bizottság mai ülésének napirendjén, hiszen a
munkálatokat nagy valószínűséggel együtt fogjuk kiírni közbeszerzési pályázatra, illetve, ha
ezeket nem közbeszereztetjük, akkor is érdemes lenne a kettővel egyszerre megbízni egy
vállalkozót. Nem tudom, mikor lesz a bizottság következő ülése, amikor erről dönteni
tudnánk. Úgy tudom, hogy a 4001 költségvetési sorral kapcsolatban a bizottságnak is csak
javaslattételi joga van a Képviselő-testület felé, tehát ez egy többlépcsős döntéshozatali
folyamat. Ezért sem értem, hogy miért nem került most elénk ez a kérdés.
Görgényi Máté: Ezt a pénzt még az előző ciklusban költötték el az előző közbeszerzés
alkalmával. December 31-ig van még időnk arra, hogy kiírjuk a közbeszerzési pályázatot a
parkfenntartás, illetve karbantartás kapcsán. Azzal azonban egyetértek, hogy az Aszódi
Lakótelep problémáját minél hamarabb meg kell oldani.
Veres László: A járdafelújítások kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a Dandár utcában a
közművek cseréje után a járda helyreállítása kritikán aluli minőségben történt. Ezt a lakók
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már többször is szóvá tették, ezért a következő bizottsági ülésre szeretnék kérni egy
tájékoztatót arról, hogy ki volt a felelős a munka elvégzéséért, illetve, hogy ki vette át ezeket a
Dandár utcai járdákat.
Martos Dániel: A határozati javaslatot kiegészítem azzal, hogy a következő bizottsági ülésre
készüljön egy tájékoztató a Veres képviselő úr által megjelölt kérdésekről. Kérem, szavazzuk
az így kiegészített határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 123/2011. (IV.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1.) hozzájárul a 2011. évben a József Attila Városrészi Önkormányzat területén az alábbi
táblázatban szereplő út- és járdafenntartási munkák elvégzéséhez, a 3171 közutak
üzemeltetése költségvetési sor terhére:
Bruttó ár Ft
Börzsöny és Csengettyű utcák forgalmi rend módosítás és parkolás
1
582 500
szabályozás.
Távíró u. 21. járda, Önkormányzati területű felújítása (Társasház
2
735 453
rész 225 095,-Ft)
3 Dési Huber u. 11 járdaépítés
1 249 266
4 Pöttyös u. 7-9. akadálymentesítés
322 371
5 Dési Huber u. - Ifjúmunkás u. forgalomcsillapító küszöb átépítése
1 019 347
6 Dési Huber u. 22-24. parkoló bejáratok csapadékvíz elvezetése
849 156
7 Toronyház u. páros oldal járdaburkolat felújítás
3 009 656
8 Friss u. járdaburkolat felújítása kétoldali
4 263 866
Mindösszesen:
12.031.615
2.) felkéri a Jegyző urat, hogy készíttessen tájékoztatót a Dandár utcai közműcsere után zajló
járda-helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

3.) Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város módosított projektje
Sz-231/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész
dr. Sersliné Kócsi Margit: Az előterjesztésben leírtakon túl azt az észrevételt szeretném
tenni, hogy technikailag a szóban forgó fémfelületet sokkal szerencsésebb lenne fóliázni, mint
lefesteni. A módosítási kérelem a legutóbbi bizottsági ülés után érkezett, ezért nem volt arra
lehetőség, hogy a bizottság egy napirendi pont keretében tárgyalja meg a kérdést.
Martos Dániel: Személy szerint nem támogatom az előterjesztést. Véleményem szerint a 3-as
metróvonal felújítása után a BKV Zrt-nek kellene megoldást találnia a problémára. Ennek
megtörténte előtt nem tartom jó megoldásnak az állomás kiszínezését. Ha jól tudom, a BKV
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Zrt. hatáskörébe tartozik, hogy ebben a kérdésben döntsön, mivel az épület az ő tulajdonát
képezi.
dr. Sersliné Kócsi Margit: A BKV Zrt. azonban kikéri a kerület véleményét.
Görgényi Máté: Flór Péter - aki az ügyben a sajtókapcsolatokért felelős személy -, arról
tájékoztatott, hogy a BKV hozzájárul a horgonyzott felület lefestéséhez. Az egyik internetes
portálon megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban. A hozzászólók többsége támogatta az
elképzelést, és úgy tapasztaltam, hogy ők azok voltak, akik a helyi viszonyokat is jobban
ismerik. Ezért arra szeretném kérni a bizottságot, hogy fogadja el a javaslatot. A szellőzők és
a horgonyzott rész lefestése véleményem szerint támogatható. Ha a bizottság elfogadja az
előterjesztést, lehetőség lesz egy kitelepülés keretében jobban megismerni a lakosság
véleményét. Úgy gondolom, ha a többség egyetért az elképzeléssel, akkor annak megfelelően
kell döntetnünk. Emellett egy internetes szavazást is szeretnék indítani a kérdésről. Fontosnak
tartom a környéken élők véleményének a figyelembe vételét.
dr. Sersliné Kócsi Margit: Az előző ülésen a bizottság minden más kérdésben döntött, most
kizárólag a metróállomás fém attika felülete szerepel a napirenden.
Martos Dániel: A szellőzők lefestését tehát az elmúlt ülésen támogattuk. Egyetértek azzal,
hogy próbáljuk meg a helyiek véleményét megismerni a kérdésről. Az előterjesztéshez
mellékelt képeken látszik, hogy ez már egy jelentősebb változtatást jelentene a metróállomás
arculatában, ezért a módosítást továbbra sem támogatom. Kérem, aki egyetért a módosítással,
az „igen” gomb megnyomásával, aki nem ért azzal egyet, a „nem” gomb megnyomásával
szavazzon a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 124/2011. (IV.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati
javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja a
Színes Város módosított projektje alapján a Pöttyös utcai metróállomás tetejének fém
oldalszegélyére tervezett festést.”
Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel elnök
(3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Martos Dániel
elnök

Görgényi Máté
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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