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Ferencvárosi Önkormányzat
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Városrészi Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Városrészi Önkormányzat
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Helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, IX. kerület Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterme

Jelen van:

Görgényi Máté elnök,
Sajó Ákos,
Nagy Anikó,
Hidasi Gyula,
Galiger Zoltán, a részönkormányzat tagjai.

Hivatal részéről:

Formanek Gyula alpolgármester,
Szolnoki Ferencné csoportvezető,
dr. Pap Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak:
Hidasi Gábor tanácsnok.

Görgényi Máté: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel az ülés határozatképes. A
meghívó szerinti napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Hidasi Gábor: Első napirendként szeretném, ha felvenné a bizottság a ”Közterületen jelentkező
problémák” című javaslatot.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a javaslatról.
VÖ. 17/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Részönkormányzat úgy dönt, hogy felveszi napirendjére a ”Közterületen jelentkező problémák” című
napirendi javaslatot, és első napirendi pontként tárgyalja meg.”
(2 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Ebben az esetben tanácsolom képviselő úrnak, hogy egyéni képviselői indítványként
terjessze elő a javaslatot, és kérje fel Jegyző urat az ügy kivizsgálására.
Hidasi Gyula és Nagy Anikó bizottsági tagok elhagyták az üléstermet. Továbbá Hidasi Gábor tanácsnok
is elhagyta az üléstermet.

Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
VÖ. 18/2011. (III.01.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ
52/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Oszvári István jegyző
2./ SZMSZ módosítása
53/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
3./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (I. forduló)
38/2/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
4./ Tájékoztató a József Attila-lakótelep forgalmi helyzetéről
Sz-122/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ Pályázati felhívás a Föld Napja alkalmából
Sz-127/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ
52/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Oszvári István jegyző
Hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
VÖ. 19/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2011. sz. – ” Polgármesteri
Hivatal SZMSZ” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. március 2.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)
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2./ SZMSZ módosítása
53/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
VÖ. 20/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2011. sz. – ”SZMSZ
módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. március 2.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

3./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására
38/2/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
VÖ. 21/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 38/2/2011. sz. – ”Javaslat a
lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. március 2.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

4./ Tájékoztató a József Attila-lakótelep forgalmi helyzetéről
Sz-122/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kértem a Vagyonkezelési és Felújítási Iroda részéről egy tájékoztatást. A melléklet és
az írásbeli tájékoztató ezt tükrözi. Kérdés?
Szolnoki Ferencné: A 2000-es évek során több ütemben forgalomcsillapító övezet kialakítására került
sor. A tájékoztató mellékletét képező rajzon sötétebb színnel jelölt területen, lakó-pihenő övezet
kialakítása is megtörtént. A lakótelepen az Epreserdő utcában és a Távíró utca egy részén 40 km-es,
illetve 50 km-es sebességkorlátozás van. Már tavaly is kezdeményezte a Részönkormányzat, hogy a
felülvizsgálatot meg kell tartani. Szükséges lenne a terület viszonylag nagy parkolási leterheltsége miatt
is tovább gondolni a forgalmi helyeztet. A tájékoztató arról szól, hogy jelenleg mi van érvényben. A
parkolással kapcsolatban előterjesztést fogunk készíteni az eddigi javaslatainkról, az esetlegesen
megépíthető további parkolóhelyek ütemezéséről.
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Görgényi Máté: Néhány évvel ezelőtt elindult egy „forgalomcsillapítási gondolkodás”, döntések
születtek, és a munkát is elvégezték. Azt gondolom, hogy tisztalappal tudunk indulni, nincs megkötve a
kezünk. Nincs nem befejezett folyamat. Kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót, valamint kérjük fel az
Vagyonkezelési és Felújítási Irodát az említett előterjesztés elkészítésére. Kérem, szavazzunk a
tájékoztatóról.
Több hozzászólás nem volt, a Részönkormányzat alábbi határozatot hozta:
VÖ. 22/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Részönkormányzat tudomásul veszi a József Attila-lakótelep forgalmi helyzetéről szóló tájékoztatót. A
Részönkormányzat felkéri a Jegyző urat, hogy József Attila-lakótelep forgalmi helyzetéről készítessen
tájékoztatót.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.
Görgényi Máté
elnök
Galiger Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
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