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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. március 1-jén 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Riskó György irodavezető, dr. Világos István irodavezető-helyettes, Kiricsiné Kertész Erika 
csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Intzoglu István képviselő. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 
március 1-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz 
van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 104/2019. (III.1.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld 
térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására 
 Sz-73/2019. sz. előterjesztés  

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

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld 
térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására 
 Sz-73/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat is megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadtuk az előterjesztést. 
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Görgényi Máté: Felvetődött az ülésen a sövények kiültetése is. Beszéltem a FESZOFE Kft. igazgatójával, és ők 
foglalkoznak minden évben a sövények pótlásával. Igazgató Úr biztosított arról, hogy ha a Bizottság tagjai 
részéről - lakossági jelzéseket továbbítván - érkezik javaslat sövény kiültetési helyszínekre, akkor minden 
szempontból figyelembe fogják venni. Tavasszal és ősszel van ültetés, úgyhogy teljesen időben vagyunk. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-73/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
További hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 105/2019. (III.1.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a 2019. évi „Föld Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki az  
Sz-73/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal és formában. 
2./ a 2019. évi „Föld Napja” alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz a 2019. évi költségvetés 3205 
„Környezetvédelem” költségvetési sor terhére 2.500.000 forint keretösszeget biztosít legfeljebb 15 ezer 
egynyári virágpalánta és 500 db 20 literes virágföld beszerzésére. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy  
a./ gondoskodjon a határozat 1./ pontjában foglalt pályázat lebonyolításáról, és a beérkezett pályázatokat 
terjessze a Bizottság elé döntés céljából. 
b./ gondoskodjon a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták és virágföld 
beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról a határozat 2./ pontjában foglaltak szerint. 
Határidő: a lakossági pályázat kiírására     2019. március 8. 

 a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére  2019. április 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, Szili Adrián irodavezető 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 

 Görgényi Máté 
        elnök 
 

Mészáros László 
  bizottsági tag 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   


