Budapest, Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Városrészi Önkormányzat
2011. március 16-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterme

Jelen van:

Görgényi Máté elnök
Nagy Anikó
Hidasi Gyula
Galiger Zoltán, a részönkormányzat tagjai

Hivatal részéről:

Szolnoki Ferencné csoportvezető,
Varga Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak:

Hidasi Gábor tanácsnok.

Görgényi Máté: Köszöntöm a József Attila Városrészi Önkormányzat tagjait. Megállapítom, hogy a
bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirend előtt hozzászólás, észrevétel?

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Nagy Anikó: Az a problémám, hogy mióta megalakult a Részönkormányzat, sohasem kapom meg
időben az előterjesztéseket. Most kérésre kaptam meg kb. 10 perce, de nem gondolom, hogy ez a
normális. Nincs otthon számítógépem, sem internetem. Írásban kértem az anyagot. Kérem, hogy
legkésőbb péntekig kapjam meg az előterjesztéseket.
Görgényi Máté: Alapvető probléma, ha nincs otthon internet. Ez nem az én kompetenciám, ezt a
Hivatal tudomásul vette.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendről.
RÖNK. 23/2011. (III.16.) sz.
Határozat
Napirend
1./ Pályázati felhívás a Föld Napja alkalmából
Sz-137/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
2./ Ügyrend módosítása
Sz-136/2011. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Pályázati felhívás a Föld Napja alkalmából
Sz-137/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Hidasi Gyula: Két észrevételem van. Rövidnek tartom a pályázat benyújtásának határidejét. Egy héttel
meghosszabbítanám a határidőt. A növények május elején szoktak készen állni arra, hogy kiültethessék
őket. Eddig mindig tudtak pályázni az iskolák, óvodák, bölcsődék, ha most benyújtják a pályázatukat,
akkor ők is részesülhetnek-e ebben?
Görgényi Máté: Az egész pályázati rendszernek a kiírása és lebonyolítása egyfajta hagyománykövető
módon történik. Azt gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy az intézmények is
pályázzanak. Azért számoltam április 8-át a pályázat benyújtási határidejének, mert május 14-e a Föld
Napja, és addigra a virágokat kilehetne osztani. Nincs viszont akadálya annak, hogy eltoljuk a határidőt
egy héttel, azaz legyen a határidő 2011. április 14-e.
Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
RÖNK. 24/2011. (III.16.) sz.
Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az Sz-137/2011. sz. előterjesztés szerint a Föld Napja alkalmából a
József Attila Városrészi Önkormányzattal közösen hirdessen pályázatot az ülésen elhangzott módosítás
szerint.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

2./ Ügyrend módosítása
Sz-136/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Hidasi Gábor: Meglepve olvastuk a módosítást, mivel erre nem volt még példa, hogy egy bizottsági
elnök úgy küldjön ki ügyrend módosítást, hogy előzetesen nem egyeztet a bizottság tagjaival.
Szeretném kiemelni, hogy amikor a költségvetés előtt az MSZP frakció illetve elnökség vendége volt dr.
Bácskai János polgármester úr, akkor ott ezt a problémát felvetettük. Nevezetesen, hogy a
Részönkormányzat ülései legyenek a József Attila-lakótelepen. A Polgármester úr minket úgy
tájékoztatott, hogy ő nem is tudta, hogy nem ott vannak megtartva az ülések. Sőt, azt mondta, hogy
segít nekünk abban, hogy a részönkormányzati ülés megtartása visszakerüljön a József Attilalakótelepre. Az ügyrendbe szerepeljen az, hogy a részönkormányzati üléseket a Budapest IX. kerület
Toronyház utca 3/a-ban tartsuk. Azokat a kifogásokat, nem tudom értelmezni, hogy technikailag ez nem
megoldott. Egy diktafon segítségével már fel lehet venni az ülést, és egy perc alatt rá lehet tölteni a
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számítógépre. Nem értem miért fél Elnök Úr, hogy a részönkormányzati üléseket ott tartsuk, ahol az
emberek megválasztották Önt. A módosító javaslatba szeretném belefoglalni, hogy mostantól a
bizottsági ülések kint legyenek megtartva a József Attila-lakótelepen. A másik probléma, hogy
tudomásom szerint a Részönkormányzatnak véleményezési, előterjesztési joga van a Városfejlesztési
bizottság felé. Ismét nem tudom értelmezni, hogy ha a Városfejlesztési bizottsági ülés kedden 16.00-kor
van és a József Attila Városrészi Önkormányzat bizottsági ülése szerdán, akkor hogyan tudunk
véleményezni a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felé? Hétfőn vagy
kedden reggel kell részönkormányzati ülést tartani, hogy ezt a lehetősséget a véleményezési jogát a
bizottság ne veszítse el.
Hidasi Gyula: Módosító javaslatom az lenne, hogy 8.30 vagy 9.00 órakor legyen a részönkormányzati
ülések kezdéséi időpontja.
Görgényi Máté: Azt gondolom nincs akadálya annak, hogy a Részönkormányzat Ügyfélszolgálatán
tartsuk a Részönkormányzat üléseit. Eddig nem volt rögzítve az ügyrendben az ülés helyszíne, de
ennek semmi akadálya nincs, hogy pótoljuk. Hidasi Gyula képviselő javaslatára szeretném kérdezni,
hogy a 8.30 órai kezdési időpont megfelel-e? Ha valami olyan fontos dolog van, akkor rendkívüli ülést
tudunk összehívni.
Galiger Zoltán: Számomra megfelel a szerdai 8.30 órai kezdés akár itt, akár kint a Részönkormányzat
területén.
Görgényi Máté: Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy a reggel 8.00 órai kezdés a területért felelős
Alpolgármester úr kapcsán merült fel, aki kérte, hogy adott esetben, ha nem a Bakáts téren tartjuk az
ülést, akkor a 8.00 órai időpont megfelelőbb lenne a számára. Az elhangzott módosításokkal együtt
kérem, szavazzunk a 2. napirendi pontról. Az ülések a Toronyház utcában és 8.30 órakor lesznek.
Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
RÖNK. 25/2011. (III.16.) sz.
Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy az Sz-136/2011. számú előterjesztés alapján
elfogadja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi
Önkormányzat ügyrendjét az ülésen elhangzott módosítások szerint.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Görgényi Máté
elnök

Galiger Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő
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