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

 
Jegyzőkönyv 

amely készült a Városrészi Önkormányzat 
2013. március 07-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről 

 
Helye:    Budapest, IX. kerület  
   Ügyfélszolgálati Iroda, Toronyház u. 3/b 
 
Jelen van:  Görgényi Máté, 

Sajó Ákos, 
   Chernel Etelka, 
   Hidasi Gyula tagok. 
 
Hivatal részéről:  Formanek Gyula alpolgármester, 

dr. Szinyei László jogi munkatárs, 
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó, 
Várkonyi Imréné csoportvezető, 
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 

 
Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 7/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a „Föld Napja” alkalmából egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat kiírására 

Sz-153/2013 sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a „Föld Napja” alkalmából egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat kiírására 

Sz-153/2013 sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Hagyományainkhoz híven idén is szeretnénk meghirdetni a „Föld Napja” alkalmából egynyári 
virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázatot, és a palántákat kiosztani a pályázóknak.  
 
Hidasi Gyula: Egyetértek a pályázat kiírásával, két formai megjegyzésem van. Az előterjesztésben az szerepel, 
hogy 200 db egynyári virágpalántára lehet pályázni kb. 30 ezer Ft bruttó értékben, ezt feleslegesnek tartom, mert 
200 db virágpalánta nem éri el ezt az összeget. Korábban az elnökségem idején ez úgy zajlott, hogy 
árajánlatokat kértünk már előtte való év szeptemberében, hogy a hajtatást el tudják intézni, mert ilyenkor már 
elég drágák az egynyári virágok, ha nincsenek előre megbeszélve azokkal, akiket kiválasztott a 
Részönkormányzat az árajánlatok alapján.  
A másik megjegyzésem az, hogy kerüljük el a tavalyi kiosztási vis majort. Fontos, hogy szervezetten történjen a 
kiosztás. Javasolnám, hogy a FESZOFE Kft. ossza ki ezeket a növényeket, és amire az Aszódi úti telepen élő 
lakók pályáznak, azt a mennyiséget arra a helyszínre szállítsuk ki. Megkérném Sajó Ákos képviselő urat, szóljon, 
ha tud jó helyet. Ha a növény nem lesz olyan virágos állapotban, mint amilyennek kellene lennie, akkor még 
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elhúzhatjuk május első, második hete körüli időpontra a kiosztást. Javaslom Elnök úrnak, hogy a pályázat 
eredményét a „Föld Napján” hirdessük meg, a Polgármester úr közreműködésével. 
 
Görgényi Máté: Hidasi Gyula képviselő úr azt javasolja, hogy ne szerepeljen a 200 db virágpalánta bruttó 
összegének megjelölése az előterjesztésben, én viszont ezt javaslom, mert ez a szám az elkölthető összeg 
maximálását jelenti és az meghatározott, hogy egy társasház mennyi virágra pályázhat. Az önkormányzati 
gazdálkodásban egy kicsit fordítva gondolkodunk, és azt mondjuk, hogyha erre a célra biztosíthatunk egy 
összeget, akkor azt inkább maximáljuk, hogy a lehető legtöbb növényt tudjuk odaadni az embereknek. Sajnos 
ezekkel az összegekkel nem a Részönkormányzat rendelkezik közvetlenül, hanem szükség van a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntésére és kompetenciájára ahhoz, hogy 
ehhez a pénzhez hozzájussunk. Az árajánlatot a Részönkormányzat nem tudja bekérni, mert nem rendelkezik 
költségvetési sorral, tehát ez nem a Részönkormányzat feladata. A korábbi években – amikor Hidasi Gyula 
képviselő úr volt az elnöke a Részönkormányzatnak – ez máshogy történt, de ez már az önkormányzati struktúra 
miatt nem így működik. Maximálisan egyetértek azzal, hogy a kiosztást szervezettebb módon kell megvalósítani, 
mint előző évben valamint azzal, hogy a FESZOFE Kft. és Sajó Ákos képviselő úr segítségét kérjük a 
szervezésben. Reméljük, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatni 
fogja ezt az előterjesztést és az már menedzselés kérdése, hogy végül a kiosztás időben mikor történjen meg. 
Tavaly sajnálatos módon eléggé elcsúszott a kiosztás ideje, ezért szerettem volna ezt a javaslatot most időben 
előterjeszteni, hogy legyen időnk mindezen munkálatokat elvégezni, és ne csússzunk bele a nyárba. 
 
Sajó Ákos: Egyetértek Hidasi Gyula képviselő úrral. Ez egy közös ügy, itt nincs helye pártvitáknak. Az Aszódi úti 
telepen nincs olyan biztonságos, zárható hely, ahol a virágpalántákat tárolni tudnánk több napig. Úgy kellene 
megoldani a szervezést a FESZOFE Kft. által, hogy a kiszállítás napján legyenek kiosztva a virágpalánták, és a 
társasházak tudják a pontos idejét, hogy mikor kell a virágokért jönni. Így nem kellene másnapra tárolni, mert 
előfordult, hogy másnapra eltűntek a virágok vagy egy részük. 
 
Várkonyi Imréné: A tavalyi szállító, a Smiland Kft. tavaly eleve drágábban adta az egynyári virágokat, 145 
Ft+Áfa értékben, mert a nyár közepén rendeltük meg. Most ha időben megrendeljük, akkor még 80 Ft-ért is 
vannak virágpalánták típustól függően, maximum 140 Ft-ig. A szerződésben foglaltak szerint szállítja ki a cég a 
virágokat. Tavaly a Toronyház utca volt megjelölve, azért hozták ide. A mostani szerződésben megjelölhetjük, 
hogy a József Attila-lakótelepre és az Aszódi úti telepre is szállítsanak ki virágokat. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-153/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 8/2013. (III.07.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy a Föld Napja alkalmából idén is támogassa közös pályázat kiírását a József Attila Városrészi 
Önkormányzat területén lévő lakóépületek (társasházak) részére egynyári virágpalánták ültetésére vonatkozóan, 
és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a 3205 sz. környezetvédelmi sor terhére (maximum bruttó 2 millió 
forint erejéig) biztosítsa. A pályázati kiírás szövegére a József Attila Városrészi Önkormányzat az Sz-153/2013. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint tesz javaslatot. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. További szép napot mindenkinek. 

 
k.m.f. 

 
            Görgényi Máté 

     elnök 
   Czirok Róza 
jegyzőkönyvvezető 


