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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. április 19-én 11.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Baranyi Krisztina, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Jancsó Andrea Katalin, 
 Kulpinszky Eleonóra, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Szirmai András tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József Zoltán jegyző, 
 Szili Adrián irodavezető, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
 Varga Nóra csoportvezető, 
 Koór Henrietta csoportvezető,  
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Balázs Ádám. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. 
április 19-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-
e kérdés, észrevétel? Kérem Szili Adriánt, a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda új irodavezetőjét, hogy 
mondjon pár szót magáról. 
 
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! 45 éves vagyok, növénytermesztő, agrármérnök és környezetgazdálkodási 
szakmérnökként kezdtem a pályámat. Először egy környezettechnikai, környezetvédelmi cégnél dolgoztam a 90-
es évek közepén. Német-magyar vegyesvállalat volt, biokomposztálással, környezettechnikával foglalkozott. 
Mivel a kétlakiság nagyon „szétszabdalta” az embert, ezért utána Budapesten a Lián kertészeti cégcsoportnál 
dolgoztam 12 éven keresztül önkormányzatoknak. Jellemzően önkormányzati szerződésekkel, parkfenntartási, 
parképítési, városüzemeltetési munkákat végeztünk. 2006-tól kaptam felajánlást a Csepeli, illetve a Budafoki 
önkormányzattól, és a Csepeli ajánlatot fogadtam el, ahol 5 évig vezettem a városüzemeltetést, majd 2011-ben a 
XIV. kerületben folytattam. Egy szervezeti átalakítást követően a vagyonkezelőben folytattuk divízióként, nekem 
kellett helyretenni a vagyonkezelő működését, aminek 3 éven keresztül voltam a vezérigazgatója. Tavaly egy 
biotechnológiai céget csináltunk az érdi logisztikai központban, ennek a beindulását követően a személyes 
jelenlét már nem vált szükségessé, így tavasszal beadtam a pályázatomat az önkormányzathoz. Sikeres 
elbírálást követően kerültem ide, köszönöm a bizalmat és várom a kihívásokat. 
 
Görgényi Máté: Nagyon nagy szeretettel fogadjuk Önt, és bízunk a sikeres és jó együttműködésben. 
 
Kulpinszky Eleonóra: Köszönöm a bemutatkozást, de az érdekelne, hogy miért Ferencváros?  
 
Szili Adrián: Budapesti lakos vagyok, a pályázat abban a periódusban volt meghirdetve, amikor az 
élethelyzetem úgy hozta. Biatorbágyra is beadtam a pályázatomat decemberben, de az sikertelen volt. Az 
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önkormányzati világ és a városüzemeltetés az utóbbi 15-20 évet jelenti az életemből. Van tapasztalatom, 
rutinom, ezért mertem beadni a pályázatomat. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 191/2016. (IV.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú határozata 2. pontjának a módosítása 

Sz-160/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú határozata 2. pontjának a módosítása 

Sz-160/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Sajó Ákos: Az előző ülésen megtárgyaltuk, hogy 2016. április 22-én, pénteken, délután 14.00 órakor lesznek 
kiosztva a virágok. A MÁV-Aszódi telepen az iroda 14.00 órakor bezár, ezért egyeztetni kellene a Hivatallal, hogy 
előbb legyen a kiosztás. 

 
Madár Éva: Egyeztetni fogunk a Hivatallal, hogyan lehet a helyiséget nyitvatartani, de mivel 9.00 órára kerülnek 
kiszállításra a virágpalánták, és még címenként össze kell rakni, idő kell ahhoz, hogy mire 14.00 órakor az 
ügyfelek jönnek, akkorra folyamatosan és „pörgősen” menjen a virágosztás. 
 
Sajó Ákos: Megtörtént-e már a pályázók értesítése, hogy pontosan mikor lesz a palánták kiosztása? 
 
Madár Éva: A pályázók és a képviselők értesítése is a holnapi nap folyamán fog megtörténni. 
 
Varga Nóra: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy beszerzési összegként bruttó 1 068 076 forint 
került megjelölésre, azonban ez 1 068 206 forint, 130 forint különbség van. Elnézést kérek a hibáért. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-160/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 192/2016. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 177/2016. (IV. 15.) számú 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon 12 305 db virágpalánta beszerzésére vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes 
ajánlattevővel a 3205 költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Görgényi Máté  
elnök 

 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 
 
 
 


