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

 
Jegyzőkönyv 

amely készült a Városrészi Önkormányzat 
2013. április 4-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, 
   Galiger Zoltán, 
   Hidasi Gyula tagok. 
 
Hivatal részéről:  Formanek Gyula alpolgármester, 

dr. Enyedi Mária jogi munkatárs, 
dr. Riskó György jogi munkatárs, 
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó, 
Várkonyi Imréné csoportvezető, 
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 

 
Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. Napirend előtt szeretnék szólni. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Hidasi Gyula: Napirend előtt szót kérek. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 9/2013. (IV.04.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 84/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
 83/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
(5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gyula: Elnök úr figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a Ferencváros honlapján a mai ülésnek a dátuma 
március 7-e csütörtök. Kérem, hogy Elnök úr figyelmesebben küldje ki a meghívót. 
 
Görgényi Máté: A meghívómon április 4-e, csütörtök szerepel, ez az online verzió? 
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Hidasi Gyula: Igen, az ülés végén megmutatom. 
 
Görgényi Máté: A napirend előtti hozzászólásom arra vonatkozna, hogy április 17-én szerdán 18:00 órától 
társadalmi egyeztetést tartunk a József Attila-lakótelepen kialakítandó piaccal kapcsolatban, melyre ezúton is 
tisztelettel meghívom a Részönkormányzat tagjait és minden József Attila-lakótelepen élőt, akit érdekel ez a 
közügy, szeretné kifejteni a véleményét, elmondani a hozzászólását, észrevételét ezzel kapcsolatban.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 84/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Alpolgármester úrtól kérdezem, hogy az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Formanek Gyula: Nem. 
 
Hidasi Gyula: Az az álláspontunk, hogy eléggé érdekes és furcsa változásokat tartalmaz, ezért nem tudjuk 
támogatni az előterjesztést.  
 
Görgényi Máté: Nem igazán fejtette ki az álláspontját, de akkor Alpolgármester úr reagál rá. 
 
Formanek Gyula: Ez az előterjesztés, ami a Képviselőtestület SZMSZ-éről szól, kizárólag az Ötv. módosításából 
adódó változásokat tartalmazza, akár a Képviselőtestület elnevezésére vonatkozóan, akár az ügyrendjére 
vonatkozóan. Semmi olyan nincs benne, amit külön a rendeletben szabályoznánk, kizárólag a törvénynek 
próbálunk megfelelni, ezért is tartom érdekesnek azt a kijelentést, hogy ez az előterjesztés furcsa.  
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 84/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 10/2013. (IV.04.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 84/2013. sz. –”A 
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. április 4. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
 83/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Formanek Gyula: Ez az előterjesztés azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek az elmúlt hónapok 
változásaihoz kapcsolódnak. A hivatalban olyan munkatársak, új státuszok kialakítását javasolja Jegyző asszony, 
amely szükséges ahhoz, hogy az egy-két hónap során felmerült feladatokat el tudják látni olyan jól, ahogy eddig 
is ellátta a Polgármesteri Hivatal. A Hivatal irodáinak a feladatait tekintette át a Jegyző asszony a Hivatallal 
közösen és azokat a módosításokat tette meg, amely ezek ellátásához szükségesek. Itt sincs olyan kirívó 
javaslat, amelyet az MSZP frakció nem támogathatna. Ez azért is különös, mert eddig a Hivatal munkájával 
kapcsolatban nem merült fel semmilyen kétség, probléma az ellenzék részéről sem. Mivel ez a módosítás csupán 
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azt célozza, hogy még jobban, még tökéletesebben, a helyzethez igazodva tudja a Hivatal ellátni a feladatait, 
ezért meglepő, hogy furcsának nevezi Képviselő úr az előterjesztést. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 83/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 11/2013. (IV.04.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 83/2013. sz. –”Javaslat a 
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. április 4. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 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 


