Budapest, Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata
Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat
2011. november 24-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Helye:

Budapest, IX. kerület
Toronyház u. 3/a
Ügyfélszolgálati Iroda

Jelen van:

Görgényi Máté elnök,
Galiger Zoltán,
Sajó Ákos,
Nagy Anikó,
Hidasi Gyula tagok.

Hivatal részéről: dr. Enyedi Mária – Jogi Iroda,
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Hidasi Gábor tanácsnok

Görgényi Máté: Köszöntöm a Részönkormányzat tagjait, vendégeinket, a Hivatal részéről megjelenteket.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdezném, hogy napirend előtti
vagy napirendhez kapcsolódó kérdés, hozzászólás? Kérem, szavazzunk a napirendről.
RÖNK 63/2011 (XI.24.)
Határozat
Napirend:
1./ József Attila- és MÁV-Aszódi lakótelepen piacok kialakítása
Sz-665/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
2./ József Attila Városrészi Önkormányzat ügyrendje
Sz-666/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Nagy Anikó: Azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne-e később kezdeni a József Attila Városrészi
Önkormányzat ülését, hogy pontosan tudjunk kezdeni? Gondolom, ha 8.30 órára tennénk mindig a rendkívüli
ülések időpontját is, akkor talán Elnök úr ideérne időben, én is szeretek sokáig aludni.
Görgényi Máté: A rendes ülések 8.30 órától kezdődnek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ József Attila- és MÁV-Aszódi lakótelepen piacok kialakítása
Sz-665/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Van-e valakinek hozzászólása? Nekem kiegészítenivalóm nincsen. Azt gondolom, hogy
magáért beszél az előterjesztés. A múltkori megállapodás szerint belekerült az előterjesztésbe a MÁV-Aszódi
lakótelepen is a piac lehetősége, valamint az is, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság illetékesei kijönnek megvizsgálni a területet, hogy hol lehet ezeket kialakítani. Utána lehet erről fórum
formájában megkérdezni az embereket. Egy közvélemény-kutatás formájánál azt hatékonyabbnak találnám, ha
azoknak, akiket ez érint, egy fórumot tartanánk.
Hidasi Gyula: Amit Elnök úr elmondott, azzal egyetértek, hogy legyen valamilyen közvélemény-kutatás. A
határozati javaslatban szerepel a többfunkciós piacok kialakításának lehetősége. Kinyomtattam a
kormányrendeletet erről, ilyen, hogy többfunkciós piac, a rendeletben mintha nem lenne. Mindenféle vásárok,
piacok és egyebek vannak, de ilyen, hogy többfunkciós piac, ilyet, mintha nem találtam volna benne. Ezt majd
pontosítani kellene, hogy valamihez igazodjon. Így nem is lesz világos az itt lakók számára, ebből a határozati
javaslatból nem fogja megtudni senki, hogy itt arra gondol az előterjesztő, hogy használtruha-piac is legyen ezen
a helyen. Ezt változatlanul nem tudom támogatni. Természetesen az őstermelői vagy egyéb ilyen piacot tudom
támogatni, de azt, hogy használt ruhát és használt dolgokat árusítsanak ezen a két piacon, amit itt elterveznek,
azt nem tudjuk támogatni.
Görgényi Máté: Bárkinek egyéb hozzászólása? Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 64/2011. (XI. 24.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat
1) kezdeményezi Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságnál, hogy
vizsgálja meg a József Attila- és a MÁV-Aszódi lakótelep területén többfunkciós piacok kialakításának
lehetőségét.
2) felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tegyen
javaslatot a piacok helyszíneire és készíttessen felmérést a piacok kialakításának költségeiről.
Határidő: 2011. november 29.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ József Attila Városrészi Önkormányzat ügyrendje
Sz-666/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Annyi kiegészítenivalóm van, hogy a változtatás igazából a képviselőtestületi Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításai miatt vált szükségessé. Pontosan azért, hogy ne kelljen bármi
képviselőtestületi időpont elcsúszás miatt nekünk rendkívüli RÖNK ülést tartanunk. Kérdés, hozzászólás? Kérem,
szavazzunk a határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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65/2011. (XI. 24.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadja az Sz-666/2011. számú előterjesztés mellékletét képező
ügyrendet.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Görgényi Máté
elnök
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