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Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest IX., 
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Jelen vannak: 
Görgényi Máté – elnök
 Sajó Ákos
 Galiger Zoltán
 Hidasi Gyula – tagok

Hivatal részéről: 
Formanek Gyula – alpolgármester
Toppler Gáborné – jegyzőkönyvvezető

Meghívott: Hidasi Gábor – képviselő

Görgényi Máté Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
határozatképes. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

Hidasi  Gyula  A korábbi  meghívókban  utolsó  napirendi  javaslatként „aktuális  problémák
megbeszélése”, vagy „egyebek” című javaslat szerepelt. Kérésem, hogy a jövőre nézve ezt a
napirendet mindig szerepeltessük a meghívóban azért, hogy a jelenlévők el tudják mondani az
aktuális problémáikat. A napirendek megtárgyalása után kérek szót.

Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat az alábbi határozatot hozza:

VÖ. 7/2011. (II.01.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat  úgy dönt, hogy „Egyebek”  napirendi  ponttal egészíti ki a napirendi
javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Görgényi Máté – elnök

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 4 tag.)

Görgényi Máté Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.

A Részönkormányzat a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

VÖ. 8/2011. (II.01.) sz.
Határozat

1.) József Attila-lakótelep forgalomcsillapítás és közlekedési rendszerterv



Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté - elnök

2.) Ügyrend módosítása
Sz-48/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Hidasi Gábor - képviselő

3.) Egyebek
(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban részt vett 4 tag.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.) József Attila-lakótelep forgalomcsillapítás és közlekedési rendszerterv
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté - elnök

Görgényi  Máté  Több lakossági  bejelentés  érkezett  felém,  hogy  a  kampányban  is  fontos
feladatként feltüntetett forgalomcsillapítás ügyében történt-e előrelépés? Kértem egy előzetes
tájékoztatót  a  Főépítész  Asszonytól,  aki  ígéretet  tett  arra,  hogy  a  korábbi
forgalomcsillapítással kapcsolatban tájékoztatni fogja a Részönkormányzatot. 

Hidasi  Gyula  Egy  évvel  korábban  szóba  került  a  forgalomcsillapítás  és  a  parkolási
problémák  a  Részönkormányzat  ülésén.  Akkor „megrendeltük”  ezt  a  programot.  Egy éve
várunk a válaszra,  hogy a Hivatal hogyan képzeli  megoldani  ezeket  a problémákat.  Erről
kértünk tájékoztatót, amelyre a mai napig nem kaptunk választ.

Sajó Ákos Ez egy vizsgálat, és ennek eredményét várjuk az Aszódi lakótelep esetében is. Itt
is kértük a forgalomcsillapítást és a forgalomelterelést  az Ecseri útról. Erre ki lett dolgozva
egy séma,  a Kiskalmár  utcán keresztül.  Arra kérem az illetékeseket, hogy nézzenek ennek
utána. Nagyon lelassult, és szükség lenne a megoldásra. 

Formanek  Gyula  Kérem Elnök  urat,  hogy jelöljön  ki  felelőst  és határidőt  a tájékoztató
elkészítésére. Felelősként semmiképpen Főépítész Asszonyt jelölje meg, hanem a Jegyző urat.

Görgényi Máté Kérem, szavazzunk a javaslatról.

Több hozzászólás nem volt, a részönkormányzat az alábbi határozatot hozza:

VÖ. 9/2011. (II.01.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat felkéri a Jegyző urat, hogy a József Attila-lakótelep és a MÁV-Aszódi
lakótelep  fogalomcsillapítás  és  közlekedési  rendszerterv  felülvizsgálatáról  készítsen
tájékoztatót.
Határidő: soron következő részönkormányzati ülés
Felelős: dr. Oszvári István – jegyző

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 4 tag.)

2.) Ügyrend módosítása
Sz-48/2011. sz. előterjesztés
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Előterjesztő: Hidasi Gábor - képviselő

Görgényi Máté Az előterjesztőnek van kiegészítése a javaslathoz? 

Hidasi Gábor Nincs. 

Görgényi Máté Javaslatom, hogy az ülés kezdési időpontját 10 óráról 12 órára módosítsuk.
Kérem, szavazzunk a javaslatról Hidasi Gábor képviselő kiegészítésével együtt.

Több hozzászólás nem volt, a részönkormányzat az alábbi határozatot hozza:

VÖ. 10/2011. (II.01.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat úgy dönt, hogy Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja:
Az  Ügyrend  III.  fejezet  2.  bekezdése  „tanácsnokoktól”,  az  V.  fejezet  3.  bekezdése
„tanácsnokokat” szövegrésszel egészül ki. A IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„…ülést megelőző napon 12 órai kezdettel tartja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté – elnök

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 4 tag.)

3.) Egyebek

Hidasi Gyula  Kérem Elnök úrtól, hogy a következő  ülésre a Föld Napja pályázat  kiírását
készíttesse el,  és terjessze elő  az ülésre. Ez a városrészen 13 ezer egynyári virágpalánta és
3.500 db sövény pályázati kiírását  foglalja  magában, beleértve az Aszódi lakótelepet is. Az
eddigi  gyakorlat  az  volt,  hogy  márciusban  megjelenik  az  újságban,  tv-ben,  és  a  közös
képviselőknek is eljuttatjuk a felhívást. 

Görgényi Máté Kérem, szavazzunk a javaslatról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozza:

VÖ. 11/2011. (II.01.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat  felkéri  a Jegyző  urat, hogy a soron következő  ülésre terjessze elő  a
„Föld Napja” pályázat kiírását.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Oszvári István - jegyző

(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 4 tag.)

Görgényi Máté Mivel több kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárom.

k.m.f.

Görgényi Máté
elnök
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      Galiger Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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