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Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
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Jelen vannak:

Martos Dániel – elnök,
Veres László,
Görgényi Máté,
Hidasi Gábor,
Loksa Gábor,
Béri Anita,
Timár Gábor – tagok.

Hivatal részéről: dr. Szabó József Zoltán – irodavezető,
dr. Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,
Berner József – irodavezető,
Madár Éva – megbízott irodavezető,
Vince Attiláné – Környezetvédelmi Csoport,
Kovács Henriett – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Zombory Miklós – képviselő,
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője.

Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendes
ülésén. A kiosztott három előterjesztést, a Sz-753-755/2011. sz. előterjesztéseket kérem, vegyük fel napirendre.
Az Sz-755/2011. sz. -”Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti területen prizmák telepítése” – című előterjesztést
kérem, hogy első napirendi pontként tárgyaljuk meg. Napirend előtt szeretne-e valaki szólni, illetve napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése?
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Martos Dániel: A képviselő úr a napirend keretében is elmondhatja a hozzászólását, és akkor határozatot is
hozhatunk.
Zombory Miklós: Kamerával kapcsolatos kérdésem lenne.
Martos Dániel: Irányadó a képviselőtestületi SZMSZ itt is? Kérdést feltehet a képviselő úr?
dr. Szabó József: Igen.
Martos Dániel: További hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 337/2011. (XII.20.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti területen prizmák telepítése
Sz-755/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
2./ A légszennyezést mérő állomás pormonitor egységgel való bővítése
Sz-752/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Angyal utca 28. sz. alatti társasházzal szemben planténer kihelyezése
Sz-751/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
4./ Közterület-használati kérelmek
Sz-741-750/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
5./ BMC Music Center Kft. közterület-használati kérelme
Sz-753/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
6./Tájékoztató a Bp. IX. ker. Gönczi Pál utcai parkolási lehetőségekről
Sz-754/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti területen prizmák telepítése
Sz-755/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
Martos Dániel: Zombory Miklós képviselő úr a napirend megvitatása után rögtön felteszi a kérdését is. Az Sz755/2011. sz. előterjesztéshez kérdezem a képviselő urat, hogy van-e kiegészítése?
Zombory Miklós: Idézném régebbi nagy múltú, és nagyhatású képviselő szavát, „egy jó előterjesztéshez nem
kell hozzászólni”, az előterjesztés teljesen kifogástalan.
Martos Dániel: Javaslom, hogy módosítsuk a határozati javaslatot, hogy azt vizsgálja meg a Hivatal, hogy van-e
lehetőség az átkelő előtt a KRESZ szerint, valahány méterrel a gyalogos forgalomra figyelmeztető tábla
kihelyezésére.
Zombory Miklós: Igen, köszönöm, egyetértek a kiegészítéssel. Olyan KRESZ tábla kihelyezésének lehetőségét
vizsgáljuk meg, ami utal a gyalogosok jelenlétére.
Martos Dániel: Ezzel egészítenénk ki a határozati javaslatot. Az ajánlatok közül a 384.000,- Ft+ÁFÁ-s a
legolcsóbb, a GHY Kft-től. Javaslom, hogy velük kössön kivitelezési szerződést a Hivatal.
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Görgényi Máté bizottság tag megérkezett az ülésre.
Veres László: Zombory Miklós képviselő úr előterjesztéséhez szeretnék csatlakozni. A Ferenc térről lenne szó,
ahol a Ferenc téri cukrászda és a játszótér közötti részen kihelyezésre kerültek a fényvisszaverő prizmák. A
gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez sajnos nem megfelelő az ott közlekedő gyermekek védelme érdekében.
Amint arról már a prizmák átadása kapcsán szó volt, szeretném javasolni, hogy helyezzünk ki figyelmeztető
KRESZ táblát, ami felhívja az autósok figyelmét, hogy ott gyermekek áthaladása és hirtelen az úttesten való
megjelenése valószínűsíthető. Ha itt a Ráday utcánál kihelyezésre kerül egy tábla, akkor javaslom, hogy az
általam említett útszakaszon is történjen ez meg.
Zombory Miklós: A Ráday utca 49. sz. előtti prizma kihelyezéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ott
egy kicsit meg van emelve az úttest, ami arra utal, hogy gyalogosok mehetnek át. Azonban, mind a rendőrség,
mind a Közterület-felügyelet vezetője egy személyes beszélgetés alkalmával azt mondta, hogy nem tudja
megbüntetni a gépjárművet, mert az nem minősül járdának, aki a hentes előtt megáll ezen a sárga kiemelt
úttesten, nem tudok rá jobb szót használni. Korábban volt ott egy nagy virágtartó, egy 1x1 méteres, egy
köbméteres, földet tartalmazó láda, amelyben nyáron virág is van, ha oda tennénk még egyet, akkor meg lehetne
akadályozni, hogy oda gépjárművel felálljanak, a gyalogos forgalom megoldódna, és nem kellene kikerülni ezt a
részt, ami azért van ott, hogy a gyalogosok tudjanak közlekedni. Most van ott egy ilyen virágtartó, csak kicsi, és
állandóan eltolják, majd visszatoljuk segítséggel, majd megint eltolják. Most is ott áll egy teherautó, kívánságra,
akár a jegyzőkönyvhöz is tudom csatolni, le van fényképezve. Mind a Közterület-felügyelet, mind a rendőrség
képviselője is azt a választ adta, hogy nem tudta megbírságolni, mert nem minősül járdának. Ebben kérem az
állásfoglalást, hogy valamit tegyünk, ha mást nem akkor fizikailag akadályozzuk meg.
Martos Dániel: Veres László és Zombory Miklós képviselő urak javaslatával kiegészített határozati javaslatot
teszem fel szavazásra. A Ferenc téri prizmák előtt ugyanilyen KRESZ tábla kihelyezésének megvizsgálásával
egybekötve a Ráday utcával, illetve az Vagyonkezelés, Városüzemeltetési és Felújítási Irodától kérünk egy
tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hogy kihelyezhető-e ide ilyen nagyméretű virágos láda a Ráday utcába. Kérem,
szavazzunk a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 338/2011. (XII.20.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1.) felkéri a Polgármester urat, hogy a Bp. IX. kerület Ráday u. 49. sz. elé tervezett 21 db fényvisszaverős
prizmák telepítésére legkedvezőbb árajánlatot adó, GHY Kft-vel kössön kivitelezői szerződést, és a 3340 számú
költségvetési sor terhére végeztesse el a prizmák telepítését.
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy vizsgálja meg a Ferenc téren, és a Ráday utca 49. sz. előtti területen a
telepített prizmák mellett, lehetséges-e gyalogos forgalomra figyelmeztető KRESZ tábla kihelyezése.
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy vizsgálja meg, hogy a Ráday utca 49. sz. elé nagyméretű planténeres
növény kihelyezésére van-e lehetőség.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Zombory Miklós kérdést fog feltenni.
Zombory Miklós: A Ráday utca és a Bakáts tér sarkán fent van egy nagyon nagy, nagyon jó minőségű kamera.
Amikor működött, és bementem a portára, láttam, hogy egészen a Boráros térig el lehet vele látni. Ez a portásnak
nem igazán segít, ha ezt átkötnék a rendőrségnek a hálózatára, akkor ez a jó minőségű kamera, a fél Bakáts
teret és Ráday utcának egy bizonyos frekventált részét is tudná vizsgálni, erre teszek javaslatot. A kapitány úrral
beszéltem erről személyesen, és nem tiltakozott ellene.
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Timár Gábor bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Martos Dániel: Kérem, hogy a kérdésre néhány sorban a Hivatal adjon választ, hogy ezzel kapcsolatban tudunke tenni valamit. Köszönjük a képviselő úrnak, hogy megjelent a bizottság ülésén.
2./ A légszennyezést mérő állomás pormonitor egységgel való bővítése
Sz-752/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Az árajánlatok bekérése után az a nem várt tényező állt elő, hogy mindegyik árajánlat
közbeszerzési értékhatár felett van. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a 2012. évi költségvetésben erre
a Képviselőtestület biztosítsa a megfelelő keretet, illetve felkéri a Polgármester urat, hogy közbeszerzési eljárást
írjon ki. Az értékhatár nettó 8 millió Ft, de mindegyik ajánlat kevéssel, de több ennél. Kérdés, hozzászólás?
Timár Gábor: Van egy alternatíva, ha ezek ennyibe kerülnek, akkor felvetődik a kérdés, hogy szeretnénk-e
egyáltalán?
Martos Dániel: Igen, szeretnénk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 339/2011. (XII.20.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a pormonitor beszerzésére vonatkozó
árajánlatok ismeretében felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a pormonitor beszerzéséhez szükséges
fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetésben a 2011. évben a környezetvédelmi feladatokra fel nem
használt előirányzat terhére és a fedezet megléte esetén gondoskodjon a beszerzésre vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
3./ Angyal utca 28. sz. alatti társasházzal szemben planténer kihelyezése
Sz-751/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: A házban lakók hozzám fordultak hozzám, mint egyéni képviselőhöz. Műszakilag az utca
tervezésekor nem tudom, hogy ki és mire gondolt, de azt meggátolandó, hogy ne álljanak olyan autók a házzal
szembe, amitől nem lehet kihajtani a mélygarázsból, sikeresen úgy tervezték meg, hogy az ezt meggátló zöld
sziget egy olyan ház elé került, ahol nincs mélygarázs. Ide bekerült egy tűzcsap, emiatt nem lehet zöld szigetet
oda tenni, csak olyat, ami valamennyire mobilis. Ez egy félmegoldás, a ház saját pénzén vásárolt különböző
méretű planténereket, ami sajnos nem akkora, hogy ne lehessen elmozdítani. Korábban, 10 méterrel lejjebb - az
Angyal utca 26. szám elé - helyeztünk ki hasonló esetből kifolyólag ilyen planténereket. Azt megpróbáltuk az ott
jelen lévő állampolgárokkal megmozdítani, nem sikerült, valószínűleg vannak nálunk erősebbek is, de ez
kevésbé elmozdítható. Valami hasonlóban gondolkodunk, de nyilván ennek a hivatalos útját végigjárva
megnézzük, hogy ide kihelyezhető-e ilyen planténer. Nem látom akadályát, hogy ha 10 méterrel lejjebb lehetett,
akkor itt miért ne lehetne. Erre teszünk javaslatot, illetve árajánlatot kérünk be. Kérdés, hozzászólás?
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 340/2011. (XII.20.) sz.
Határozat
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A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy
- az Angyal u. 28. szám előtti gépkocsi kihajtás biztosítása érdekében gondoskodjon 3 árajánlat bekéréséről 2 db
nagyméretű planténeres növényre vonatkozóan. A beérkezett árajánlatokról a bizottság a következő ülésén dönt,
- vizsgálja meg, hogy a nagyméretű planténeres növény kihelyezéséhez milyen hatósági és egyéb engedélyek
szükségesek illetve amennyiben szükséges, azok megszerzése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
4./ Közterület-használati kérelmek
Sz-741-750/2011., Sz-753/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
5./ BMC Music Center Kft. közterület-használati kérelme
Sz-753/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.
6./ Tájékoztató a Bp. IX. ker. Gönczi Pál utcai parkolási lehetőségekről
Sz-754/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
Martos Dániel: A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda által készített előterjesztésből kiderül,
hogy két kérdésünk volt. Az egyik, hogy hány db parkolóhely, és hogyan alakítható ez ki a Gönczi Pál utca bal
oldalán. A másik, hogy van-e lehetőség arra, hogy ferencvárosi parkolási engedéllyel lehessen csak ezen a
területen megállni. Parkolóhelyeket ki lehet alakítani, de olyan kitételt nem tudunk alkalmazni, hogy csak
ferencvárosi parkolási engedéllyel lehessen megállni. A 24 db parkolóhely kialakításához gondolom
képviselőtestületi döntés szükséges, mivel forgalomtechnikai terv módosításán kívül egyéb dolgok is
szükségesek. Javaslom, hogy hozzunk egy határozatot, amiben felkérjük a Polgármester urat, hogy készítsen
bizottsági, valamint képviselőtestületi előterjesztést a 24 db parkolóhely kialakításáról, illetve, hogy ehhez
kapcsolódóan milyen terveket kell módosítani.
Madár Éva: Először a forgalomtechnikai terveket kell elkészíttetni, és a Fővárosi Önkormányzat Közlekedés
Felügyeleti Hatóságával kell egyeztetni, hogy lehetséges-e, illetve, hogy engedélyezik-e, és csak ezután tudjuk a
Képviselőtestület elé terjeszteni.
Martos Dániel: A forgalomtechnikai terv módosításának kezdeményezése szerintem bizottsági hatáskör, és nem
képviselőtestületi. Ha szabályozási tervek módosításának elindítása kizárólag bizottsági kompetencia, akkor
logikus lenne, hogy ez is.
Madár Éva: A Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Felügyeleti Hatóságával is egyeztetni kell.
Martos Dániel: Meg kell fogalmaznunk egy határozati javaslatot, felkérjük a Polgármester urat, hogy ezeket az
egyeztetéseket folytassa le, és ezt követően készítsen előterjesztést a 24 db parkolóhely kialakításáról. A
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Csarnok térre kiadott parkolási engedélyek száma kb. féltucat, remélhetőleg mindenki talál parkolóhelyet a
Gönczi Pál utcában. Rakodásra alkalmas terület pedig továbbra is megmarad a Csarnok Duna felőli oldalán, azt
nem érinti a Csarnok tér felújítása. Mozgássérült parkoló lesz a tér átépítése után, valamint tűzoltó felvonulási
terület is. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 352/2011. (XII.20.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy
készítessen forgalomtechnikai terveket - Bp. IX., kerület Gönczi Pál utcában - 24 db parkolóhely kialakítására
vonatkozóan, valamint kezdeményezzen egyeztetést a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Felügyeleti
Hatóságával, és az erről szóló előterjesztést terjessze a bizottság, illetve a Képviselőtestület elé.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Köszönöm mindenkinek a megjelenést, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok
mindenkinek. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Martos Dániel
elnök
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