
Budapest, Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata

Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat

2011. augusztus 23-án 9.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

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

Jelen van: Görgényi Máté elnök,
Galiger Zoltán,
Sajó Ákos tagok.

Hivatal részéről: Apollónia Aranka irodavezető,
Madár Éva csoportvezető,
Varga Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Görgényi  Máté:  Tisztelettel  köszöntöm a  József  Attila  Városrészi  Önkormányzat  megjelent  tagjait,  
vendégeinket, a hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést  
megnyitom.  Napirenddel  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel?  Részemről  annyit  szeretnék,  hogy 
amennyiben a Részönkormányzat egyetért az 1. napirendi pontot inkompetenciára hivatkozva vegyük le 
a napirendről. Egyébiránt minden Részönkormányzati tagnak lesz lehetősége más bizottsági ülésen,  
vagy a Képviselőtestületi ülésen is hozzászólni ehhez az előterjesztéshez. Aki, ezzel a kiegészítéssel  
egyetért a mai napirenddel kapcsolatban, az kérem, szavazzon.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 50/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat

Napirend:

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása  
(I. forduló) 

182/2011., 182/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Szelektív hulladékgyűjtők
Sz-502/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 (3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének 
módosítása (I. forduló) 

182/2011., 182/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi Máté: Észrevétel, hozzászólás? Kérem, szavazzunk.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

RÖNK. 51/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat

A Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/2011., 182/2/2011. sz.  
- ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása 
(I. forduló)” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: Görgényi Máté elnök

 (3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

2./ Szelektív hulladékgyűjtők
Sz-502/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Görgényi Máté: A 2. napirendi pontot jómagam jegyzem. Annyi kiegészítést szeretnék hozzátenni, mint 
előterjesztő,  hogy  ez  egy  nagyon  régi  probléma  a  lakótelepen.  Amennyiben  a  Városfejlesztési,  
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Polgármester úr is támogatni fogja ezt a  
határozati javaslatot, akkor minél hamarabb szeretnénk ezt megvalósítani. Kérem a bizottság tagjait,  
hogy támogassák a határozati javaslatot.

Sajó  Ákos: Minden  területre  kiterjed  majd  ezeknek  a  hulladékgyűjtőknek  a  rácsozása?  Külső-
Ferencvárosra is?

Görgényi  Máté:  A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elnökével, 
Martos Dániellel  folytatott  egyeztetés alapján egy olyan menetrendet gondoltunk megvalósíthatónak,  
miszerint  egy  szelektív  hulladékgyűjtő  berácsozását  kísérleti  jelleggel  megvalósítanánk.  Ha  bevált,  
akkor természetesen az ott elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőkre is kiterjed az előterjesztés hatálya,  
mivel a Részönkormányzat tevékenysége ebben a ciklusban már kiterjed a MÁV – Aszódi lakótelep 
területére is. Viszont, ha oly mértékben hatékony lesz a szelektív hulladékgyűjtők berácsozása, akkor  
érdemes lesz elgondolkozni a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak 
azon,  hogy ezt  adott  esetben egész Ferencváros területén használhatja Bizottsági  ülésen is fogjuk  
tárgyalni  az előterjesztést,  amennyiben most  elfogadjuk a határozati  javaslatban foglaltakat.  Kérem,  
szavazzunk.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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RÖNK. 52/2011. (VIII.23.) sz.
Határozat

A Részönkormányzat felkéri  a Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot,  
hogy tárgyalja meg a szelektív hulladékgyűjtők felborogatásának problémáját, és közbiztonsági okokra  
tekintettel kérje fel a Polgármester urat, hogy a rácsok felszerelése ügyében tegye meg a szükséges  
intézkedéseket.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök

(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

Görgényi Máté: Mindenkinek köszönöm a részvételt, a Részönkormányzat ülését bezárom.

k.m.f.

            Görgényi Máté 
     elnök

      Galiger Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítő

3


