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

 
Jegyzőkönyv 

amely készült a Városrészi Önkormányzat 
2014. február 12-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

 
Helye:    Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/b. 

Ügyfélszolgálati Iroda 
 
 
Jelen van:  Görgényi Máté – elnök, 

Sajó Ákos, 
   Chernel Etelka, 
   Galiger Zoltán, 
   Hidasi Gyula tagok. 
 
Hivatal részéről:  Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, 
  Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, 

dr. Riskó György jogi munkatárs, 
Mihályi György önkormányzati tanácsadó, 
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 

 
Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a holnapi napra összehívott ülés megtartása 
értelemszerűen szükségtelen, a korábban kiküldött napirendi pontokat változatlan formában tárgyaljuk. A 
napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 3/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 
 16/4/2014, 16/5/2014. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

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

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása 
 37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Előterjesztő nevében nem tudok kérdezni senkit, de a Pénzügyi Iroda tud válaszolni, ha 
valakinek kérdése van. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 37/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 4/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 37/2014. sz. -”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása” című - előterjesztést  
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. 
forduló) 
 16/4-5/2014. sz. előterjesztések 

Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel? 
 
Nyeste-Szabó Marianna: Kiosztásra került egy pót előterjesztés a mai napon, a kiküldött 16/4/2014. sz. 
előterjesztéshez képest ez egy 125 millió Ft-os változás, szerencsére pozitív irányban. A költségvetés 
kiküldésének határideje után jelent meg egy olyan jogszabály, ami az üdülőhelyi feladatokra kapott állami 
támogatásról szól, ezt eddig minden évben lehetett eredeti előirányzatként tervezni. Most év elején úgy jött ki a 
jogszabály, hogy nem lehet és ezt most módosították, ezért mégis lehet, így ez a 125 millió Ft bekerülhet a 
költségvetésbe és ezzel együtt a tartalékot megemeltük. 
 
Görgényi Máté: A módosítóról külön kell szavaznunk? 
 
Romhányi Ildikó: Nem, mert ez a kiküldött költségvetés kiegészítése, nincs külön határozati javaslata. 
 
Kérem, szavazzunk a 16/4-5/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 5/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 16/4-5/2014 sz. -
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” 
című - előterjesztést. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra 
 40/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Ha jól tudom, jogszabályi változások vannak, amely kötelező módosítást igényel. Kérem, 
szavazzunk a 40/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
dr. Riskó György: Igen, így van. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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RÖNK 6/2014. (II.12.) sz. 

Határozat 
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 40/2014. sz. -”Javaslat a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosításra” című - előterjesztést  
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
   (3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

            Görgényi Máté 
     elnök 

 
 

Sajó Ákos 
   részönkormányzati tag 
 
 
 
 
 
 
   

Czirok Róza 
         jegyzőkönyvvezető 


