Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2012. május 16-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről: dr. Ördögh Brigitta – aljegyző,
dr. Paksi Ilona – aljegyző,
Madár Éva – megbízott irodavezető,
dr. Szabó József – irodavezető,
dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó,
Szűcs Balázs – főépítész,
Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,
Koór Henrietta – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Zombory Miklós képviselő, Vörös Attila – SEM IX. Zrt. ügyvezető igazgatója, Dr. Kovács
József – FESZ Kft. igazgatója, Oravecz Jánosné FESZ Kft., Fekete László –
Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatója, Rimovszki Tamás – Közterületfelügyelet igazgatója, Gyimóthy Ákos – MŰ-HELY Zrt.
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság 2012. május 16-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. A napirendi
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy a 9. napirendi pontot – ”Javaslat a Bp. IX. Ráday
u. 49. sz. előtt sebességkorlátozó küszöb telepítéséről” – első napirendként, a 12. napirendi pontot – ”
Városüzemeltetési keret felhasználása I.” – második napirendként, valamint a 4. napirendi pontot – ”
Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)” harmadik napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság.
Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 177/2012. (V.16.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a Bp. IX. Ráday u. 49. sz. előtt sebességkorlátozó küszöb telepítéséről
Sz-331/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
2./ Városüzemeltetési keret felhasználása I.
Sz-310/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
3./ Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)
92/2012., 92/2/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi
költségvetés módosításához (II. forduló)
110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)
110/4/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló)
111/2012., sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
111/2-3/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás
rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
117/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
7./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Javasat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára
139/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
141/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Előterjesztés a Bp. IX. Ferenc tér. 9-10. számok előtt sebességkorlátozó küszöb telepítéséről
Sz-316/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
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11./ Használtolaj-gyűjtő konténer kihelyezése a Napfény utcában
Sz-308/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
12./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-309/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
13./ ”Zöld udvar 2011” pályázat kivitelezési határidő módosítása
Sz-311/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
14./ Javaslat a ”Gyermekekkel a tiszta és virágos telepért!” elnevezésű rendezvény költségeinek
biztosítása
Sz-315/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő
15./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek
Sz-321-330/2012., Sz-342/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a Bp. IX. Ráday u. 49. sz. előtt sebességkorlátozó küszöb telepítéséről
Sz-331/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő
Hidasi Gábor (ÜGYREND): A 6. napirendi pontnál az szerepel, hogy később kerül kiküldésre az
előterjesztés, nem találom a honlapon. Mi lesz a sorsa annak az előterjesztésnek?
Martos Dániel: Pótküldéssel kiküldték hétfőn, és szerepel a honlapon is.
Zombory Miklós: Tanárként szeretném ezt a gyalogátkelőhelyet támogatni, mert a Bakáts téri
iskolások két helyen jöhetnek ki az iskolából. Egyrészt a Schöpf- Mérei Kórház felöl, másrészt a Bakáts
tér-Ráday utca sarkán. A prizmákat kihelyeztük, de ennek sajnos kevés a forgalomcsillapító hatása.
Múlt héten Rendőrkapitány úrral történt egy bejárás a helyszínen és kértem, hogy civilként jöjjön.
Kértem, hogy csúcsidőben félóra alatt mutasson olyan járművet, amelyik 30 km/h sebességgel
közlekedik. Ez nem sikerült. Megpróbálom a gyalogosok helyzetét megkönnyíteni, és a Rendőrkapitány
úr, és Madár Éva irodavezető asszony javaslata is a fekvőrendőr kihelyezése volt. Nem hagyományos
fekvőrendőrt szeretnék, mert az a lecsavarozás után lelazul, illetve eltűnik. Kérem, hogy a bizottság az
előterjesztésben szereplő 2. alternatívát támogassa, azaz sebességkorlátozó, térkőből készült küszöb
telepítését a két prizmasor közé.
Martos Dániel: Képviselő úr én viszont a plázákban megszokott lecsavarozható verziót támogatom.
Nem lenne túl esztétikus a Ráday utcában megbontani a díszburkolatot. Nem hiszem, hogy a Ráday
utcában az emberek csavarhúzókkal a kezükben járkálnak és majd éjszaka kicsavarozzák azt. Ha
mégis, akkor lesz a Hivatalban olyan személy, aki ezt visszaállítja.
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Veres László: Felhívom a figyelmet arra, hogy a Dandár u. 17. sz. lakóház lakóközössége kérvénnyel
fordult a Hivatalhoz március hónapban, melyben szintén egy fekvőrendőr kihelyezését kérték. A héten
beszéltem Kertész Ottóné ügyintézővel, aki azt mondta, hogy „bokros teendői” miatt még nem tudott az
üggyel foglalkozni. Kérem, a Hivatalt, hogy fordítsunk erre is gondot.
Zombory Miklós: Sokat foglalkoztam az Egyetemen is forgalomtechnikával, de amikor a
lecsavarozható fekvőrendőrt felszerelik, akkor a térköveket megfúrják, és attól az egész szerkezet
kilazul. Sokkal stabilabbnak, megbízhatóbbnak tűnik, amikor saját anyagból – díszkőből - építik és
emelik meg. Sokkal tartósabb és nem annyira „gyilkolja” az autókat. Kérem Főépítész úr véleményét.
Szűcs Balázs: Főépítészi szempontból az egész övezet forgalomcsillapított zóna 30, tehát elvileg itt
minden bejárat után forgalomcsillapítottan kellene közlekednie az autóknak. A külön gyalogos
átkelőhelyeknek kijelölésére sincsen szükség, hiszen bárhol szintben átjárhatónak kell lennie a
gyalogosútvonalaknak. Nagyobb problémának látom azt, hogy ahol a képviselő úr jelezte ezt a
problémát, ott rendszeresen parkoló autók gátolják azt átkelést, tehát a Közterület-felügyeletet lehetne
megkérni, hogy ez ügyben intézkedjenek.
Zombory Miklós: A múlt hónapban meg lettek rendelve a pollerek, hogy az autók ne tudjanak odaállni.
Bízom benne, hogy ez hamarosan megoldódik. „Nyílt kapukat dönget” Főépítész úr.
Martos Dániel: Képviselő úr ragaszkodik a térkőből készült küszöb telepítéséhez?
Zombory Miklós: Nem ragaszkodok hozzá, de szeretném, mert sokkal megbízhatóbbnak, sokkal
stabilabbnak, és sokkal olcsóbbnak tartom. Ha ezt egyszer térkőből megépítik, akkor az a következő
útjavításig meglesz. A lecsavarozható változat kevésbé megbízható, önmagától is kilazul, és nem is
esztétikus, tehát Ferencváros belvárosába sokkal jobbnak találnám a térkőből kialakított küszöböt.
Szeretném, ha támogatná a bizottság.
Martos Dániel: Előterjesztőt kérdezem, hogy ezt a „Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság”
költségvetési sorról kell biztosítani? Ha jól tudom, a FESZOFE Kft. kapott megbízást a ilyen hasonló
forgalomcsillapító eszközök telepítésére. Nem tudom, hogy miért ez a sor került megjelölésre?
dr. Szabó József: Azért ez a költségvetési sor került megjelölésre, mert az előterjesztő képviselő úr is
úgy gondolta, hogy ennek a sornak a terhére a városüzemeltetéssel összefüggésben lehetne ilyet
telepíteni. Amennyiben nem ezen sor terhére történne a javaslat elfogadása, akkor a bizottság csak
javaslatot tud tenni a közutak kezelésére rendelkező sorról. Gyakorlatilag abban az esetben, ha nem
ezen sor terhére kívánja a bizottság támogatni a javaslatot, akkor a határozati javaslatot is át kell
némileg fogalmazni.
Martos Dániel: Némileg fogalmazzuk át. Felkérjük Polgármester urat, hogy a közutak kezelése
költségvetési sor terhére gondoskodjon a sebességkorlátozó küszöb telepítéséről.
Zombory Miklós: Kérem, hogy mivel én egyeztettem Irodavezető Asszonnyal az előterjesztésről,
mondja el a véleményét.
Martos Dániel: Nem szeretném, ha ezt megtenné Irodavezető Asszony. Két határozati javaslat van.
Kérem, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 178/2012. (V.16.) sz.
Határozat
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat,
hogy a Bp. IX. kerület Ráday u. 49. sz. elé tervezett sebességkorlátozó küszöb létesítéséhez szükséges
egyeztetések BKV Zrt-vel és a BKK Közúti Közlekedési Igazgatósággal történő lefolytatásáról
gondoskodjon.
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Ráday utca
49. sz. elé tervezett, a Sz-331/2012. számú előterjesztésben szereplő 2. számú alternatíva szerinti
sebességkorlátozó küszöb létesítését javasolja a Polgármester úrnak a 3061 számú „Közutak
üzemeltetése” költségvetési sor terhére.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

2./ Városüzemeltetési keret felhasználása I.
Sz-310/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Jelzem, hogy az előterjesztésnek eredetileg része volt a Ráday u. 49. sz. előtti
sebességkorlátozó küszöb kiépítése, ami közben elfogadásra került. Előterjesztőként azt a pontot
visszavonom, a többit pedig fenntartom.
dr. Szabó József: Az előző napirendhez kapcsolódóan a bizottság a 2. számú alternatívát támogatta,
de konkrétan arról, hogy ez melyik költségvetési sor terhére történjen a bizottság nem döntött.
Javaslom, hogy felolvasok egy határozati javaslatot és arról szavazzon a bizottság, hogy egyértelműen
a jegyzőkönyvben is szerepeljen, hogy mit fogadott el a bizottság.
Martos Dániel: Egyértelmű volt a javaslat.
Hidasi Gábor: A 3. határozati javaslatban szerepel 1 db térfigyelő kamera kihelyezése, ami szintén a
3203-as költségvetési sorra van terhelve. Úgy tudom, hogy erre a Képviselőtestület év elején a
Közbiztonsági Alapítványnak adott pénzt. Javaslom, hogy ez ne a 3203-as költségvetési sor terhére
történjen meg, hanem a Közbiztonsági Alapítványnak a soráról. Jó dolognak tartom, hogy az utcáink
takarításához utcatakarító gépet szerzünk be, de úgy gondolom, hogy nem csak Középső-Ferencváros
utcáinak a takarítására kellene ezt a gépet használni. Szívesebben láttam volna, ha a határozati
javaslathoz érkeznek árajánlatok, és a bizottság eldöntheti, hogy akár 2-3 db gépet vásárol a FESZOFE
Kft. részére. Szeretném kérni, hogy legközelebb árajánlatokkal együtt jöjjön vissza ez a határozati
javaslat, és nem csak Középső-Ferencvárosba, hanem a József Attila-lakótelepre, az Aszódi
lakótelepre, Belső-Ferencvárosba is biztosítsunk ilyen gépeket. Egészüljön ki a határozati javaslat
azzal, hogy kérjünk be árajánlatokat, kerüljön a bizottság elé, és a bizottság eldönti, hogy ebből a
gépből 1 db-ot javasol megvásárolni a FESZOFE Kft-nek vagy 2 db-ot.
Martos Dániel: Természetesen ez a bizottság kompetenciája, erről a sorról mi döntünk, nem csak
javaslatot teszünk. Nyilvánvalóan, ha nem volt egyértelmű, akkor elnézést, de visszajönnek az
árajánlatok a bizottság elé. Úgy tudom, hogy jelen pillanatban is 2 db takarítógépe van a FESZOFE Kft-
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nek. Ezek hol vannak, és miért nem használjuk őket, azt lehet, hogy az előző ügyvezetőtől kellene
megkérdezni, de amennyiben a kíváncsiságát kielégíti képviselő úrnak, akkor a következő bizottsági
ülésen megkérem Sebők Endre ügyvezető igazgató urat, hogy készítsen erről egy rövid tájékoztatót.
Úgy érzem, hogy egyelőre induljunk meg ezzel az 1 db-bal, és majd meglátjuk, hogy mennyibe kerül, és
annak függvényében dönt a bizottság. A 2. határozati javaslatot visszavonom, és egészítsük ki azzal,
amit Hidasi képviselő úr mondott, hogy hozzuk vissza az árajánlatokat, és utána dönt róla a bizottság.
Hidasi Gábor: A térfigyelőkkel kapcsolatban volt egy kérdésem.
Martos Dániel: Az elmúlt 8 évben, amióta beszélünk a kamerarendszer bővítéséről csak a KözépsőFerencváros, illetve a József Attila-lakótelep forgott közszájon, és Belső-Ferencváros pedig, nem.
Zombory képviselő úr ötlete teljesen jogos, hogy a Tompa utcában legyen kamera kihelyezve. Ezt a
javaslatot támogatom, és ezt nem a Középső-Ferencváros és a József Attila-lakótelep kamerafejlesztés
terhére tenném meg, hanem a bizottság saját keretéből történne. Kérem, szavazzunk az eredeti 1. és 3.
határozati javaslatokról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 179/2012. (V.16.) sz.
Határozat
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester urat,
hogy Középső-Ferencváros utcáinak takarításához egy darab utcatakarító gép beszerzésére és
működtetésére kérje fel a FESZOFE Kft-t, a 3203-as költségvetési sor terhére. A bizottság felkéri
Polgármester urat, hogy kérjen be árajánlatokat és azokat döntés céljából terjessze a bizottság elé.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester urat,
hogy 1 db térfigyelő kamera a Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál történő kihelyezésére és
működtetésére kérjen be árajánlatokat és azokat döntés céljából terjessze a bizottság elé. Ennek
fedezetét a 3203-as költségvetési sor biztosítja.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8. igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

3./ Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)
92/2012., 92/2/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Szűcs Balázs: Felmerült egy kérdés, hogy a LAPKER övezetében a 45% mi indokolja, illetve a
beépítési % növekedését. Ezt a bizottság tavaly, július 5-i határozatában fogadta be, azaz a LAPKER
ez irányú kérését. Ez nem érinti a bruttó építhető szintterület változását. Ez csupán csak a beépítési
százalékban okoz változást. Magyarul egy lepényszerűbb épület építhető, de egy m2-rel sem növekszik
meg a telek beépíthetősége. A zöldterület beépíthetősége is változatlan marad.
Hidasi Gábor: A KSZT-ben a benzinkútépítés lehetősége benne van?
Szűcs Balázs: Igen.
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Martos Dániel: Felsőbbrendű jogszabály ezt amúgy is megengedi a KSZT módosítása nélkül. Így is
úgy is megépíthetővé válna a METRÓ Áruház területén a benzinkút. Kérem, szavazzunk az
előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 180/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 92/2012., 92/2/2012. sz. – ”Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi
költségvetés módosításához (II. forduló)
110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)
110/4/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Többször elhangzott már, hogy a bizottság a tavalyi évben 4 millió Ft-ot kvázi
megspórolt a saját soráról. Jegyző Asszonnyal az ülés előtt folytattam egy megbeszélést, aminek
következtében szeptemberben, a következő költségvetés módosításakor ígéretet kaptam arra, hogy ezt
az összeget a bizottság sorára visszavezeti, mint készítő, illetve Polgármester úr, mint előterjesztő.
Hidasi Gábor: A 4011-es költségvetési soron lévő 92 millió Ft-ból mennyi van a Markusovszky parkra,
és mennyi az a felhasználható keret, ami egyéb parkok fejlesztésre fordítható?
Madár Éva: Ez az összeg csak a Markusovszky park beruházását fedezi.
Hidasi Gábor: Ennek is örülünk, hogy a Markusovszky park elkészül, de az elmúlt évben, és most is
úgy látom, hogy 2012-ben sem lesz parkfejlesztés ezen kívül Ferencvárosban. Jó lenne, ha erre
áldoznánk még valamennyi összeget a költségvetésben, hogy más területrészeken is megtörténhessen
a parkok felújítása.
Martos Dániel: Annak örülök, hogy végre a Belső- és Középső Ferencvárosban is történnek ilyen
felújítások. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 181/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 110/4/2012. sz. – ”Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
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Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

5./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló)
111/2012., sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
111/2-3/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők
Martos Dániel: A 111/2/2012. sz. előerjesztést a Hidasi család férfi tagjai készítették, a 111/3/2012. sz.
előterjesztés, pedig Polgármester úr előterjesztése.
dr. Szabó József: Jelzem, hogy a rendelethez Jegyző Asszonynak lesz még egy technikai jelegű
módosító javaslata, ami a közterület-használati szabályokat megszegőkkel szemben alkalmazandó
bírságolással függ össze. Egy bekezdés épülne be az eljárási rendelkezések vonatkozásában, hogy
egyértelműen szabályozva legyen az is, hogy a közterület-felügyelők, és a Hivatal ügyintézői jogosultak
a helyszíni közigazgatási bírság kiszabására. Célszerű ezt annak érdekében megtenni, hogy a többi
korábban szabálysértési tényállásként szabályozott és várhatóan a Képviselőtestület által kirívóan
közösségellenes magatartásnak minősített tényállásokkal teljesen összhangban legyen a Közterületről
szóló rendeletben is. A képviselőtestületi ülésre kisosztásra kerül a módosító javaslat.
Martos Dániel: A vendéglátó teraszokkal kapcsolatos pályáztatásról szóló tájékoztatót mindenki
megkapta. A 111/3/2012. sz. előterjesztés pontosításokat tartalmaz a rendelethez. Köszönöm az
elkészített munkát, mert ez egy teljesen új rendelet, és nagyon sok ponton szabályozatlan területeket
sikerült végre szabályozni. Reméljük, sokkal hatékonyabb működés valósul meg. Először a módosító
javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzunk a 111/2/2012. sz. előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 182/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 111/2/2012. sz. – ”Módosító javaslat a 111/2012. sz. előterjesztéshez” című –
előterjesztést.”
(2 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 111/3/2012. sz. előterjesztésről.
VVKB 183/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 111/3/2012. sz. – ”Módosító javaslat a 111/2012. sz. előterjesztéshez” című –
előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
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Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a rendelet elfogadásáról.
VVKB 184/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 111/2012. sz. – Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a
Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet
megalkotásáról (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az
állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
117/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 185/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 117/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

7./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára
138/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Az előterjesztést a városfejlesztés vonatkozásában tárgyaljuk. A pénzügyi, gazdasági
részeit a szakbizottságok tárgyalják meg. Kérdés, észrevétel?
Hidasi Gábor: A Parkolási Kft. üzleti tervét a következő napirendi pont elég keményen érinti. Pontosan
akkor látjuk majd, ha az üzleti tervben átvezetésre kerülnek a döntések. A FESZOFE Kft. esetében azt
látjuk, hogy csökkentek az árbevételek nem az önkormányzati oldalról, hanem amit a piacról tud
finanszírozni a cég. 2012-ben ez még csökkeni fog. Ennek mi az oka? Miért nem tud a cég a piacon egy
kicsit erősebb lenni? Felhívom a figyelmet arra, hogy a dolgozók bérei csökkentek. Egyelőre ennyi.
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Timár Gábor a bizottság tagja elhagyta az üléstermet.
Martos Dániel: Vegyük tudomásul, hogy megtárgyaltuk ezt a napirendet, és határozatot nem hoz a
bizottság. Köszönjük a cégvezetőknek, hogy eljöttek a bizottság ülésére, de ezekkel kapcsolatban az
illetékes szakbizottságoknak kellene a javaslattételi jogával élniük.
dr. Szabó József: Szavazhat róla a bizottság, a több határozati javaslatot tartalmazó előterjesztésről
egyben is lehet szavazni.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 186/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 138/2012. sz. – ”Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal
kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

8./ Javasat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések
meghozatalára
139/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: A Parkolási Kft. „megcsonkítása”, összevonása, működésének hatékonyabbá tétele
lenne az előterjesztés célja. Az előterjesztő Polgármester úr véleménye szerint ez kb. 600 millió Ft-os
megtakarítást tudna eredményezni ez évben. Az üzleti terv módosítására év közben is van lehetőség.
Hidasi Gábor: Az előterjesztésben olvasható a Csarnok téri parkoló üzemeltetésének megszüntetése.
Ez hova fog kerülni, ki fogja üzemeltetni? Most lenne értelme a parkolónak, hiszen a környéken ez az
egyetlen lehetőség a parkolásra.
dr. Szabó József: Az előterjesztésben van arra utalás, hogy megszűnne a parkoló. A SEM IX. Zrt.
pedig mivel a Csarnok téri beruházással ez nagy mértékben összefügg, illetve a parkoltatással,
valamint, hogy a környék lakóinak a problémáját meg kell oldani, egyeztetést folytat a bérbeadóval,
hogy kedvezőbb és hatékonyabb feltételekkel hogyan tudnák ezt más módon üzemeltetni. A parkoltatás
végleges kérdése a Csarnok tér ügyében nem dőlt el még véglegesen csupán a Parkolási Kft-nél ez a
feladat, ezek a költségek nem jelentkeznének.
Hidasi Gábor: Örülök, hogy valaki fogja üzemeltetni, csak van egy önkormányzati Parkolási Kft., aki a
parkolásokat végzi. Ezt most elvesszük a Kft-től, és odaadjuk egy másik cégnek. Ez egy elég frappáns
dolog.
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Martos Dániel: Bizonyára azért javasolta Polgármester úr, mert frappáns. Kérem, szavazzunk az
előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 187/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 139/2012. sz. – ”Javasat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben
szükséges döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

9./ Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
141/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Úgy tudom, hogy a kamerák képe 80-90 %-a optikai kábelen keresztül jut el a
rendőrséghez. Mi lesz a sorsa az optikai kábeleknek? Ha kikerül a rendőrségtől, akkor azt át kell vezetni
a Ferenc körútra, ami elég nagy költség vagy az összes kamerát át kell alakítani rádiós rendszerre.
Tájékozódtam a piacon és az előterjesztésben szereplő összeg nem az a költség, amit én hallottam. Ezt
a költséget mi alapján számoltuk ki? Értem, hogy költséghatékonyan kell az önkormányzatnak minden
munkát végezni, de a rendőrség szakmai tapasztalata és a Közterület-felügyelet szakmai tapasztalata
között van különbség. A rendőrséget teljes mértékben kihagyni ebből nem támogatható, hiszen a
rendőrség dolgozóinak ez az egyetlen legális másodállási lehetősége volt. Nem tudom, hogy ez milyen
folyamatokat indíthat be. Javaslom, hogy legalább a vegyes rendszer maradjon meg, és maradjon a
rendőrségnél, hogy költségek se keletkezzenek.
Rimovszki Tamás: Az előterjesztés tartalmazza azt, hogy az optikai kábeles kamerák hogyan lennének
átkötve. Ezt nem mi számoltuk ki, hanem felkértünk egy céget, hogy mérje fel a jelenlegi
kamerarendszert és javasoljon egy optimális megoldást ennek az áttelepítésére. Az áttelepítés úgy
történne, hogy magát a szervert, ami most a rendőrségen üzemel, áthelyeznék a Ferenc körút 8. sz.
alatti épületébe. A rendőrség épületétől csak kb. 100 méterre kellene a végpontokat áthelyezni, aminek
a költsége 22 millió Ft. Az előterjesztés 5. bekezdése a rendőrséggel való közös további
együttműködésről szól. Nincs elvetve az, hogy a rendőrség valamilyen módon kapcsolódjon ehhez a
térfigyelőrendszerhez. Igazából, amire szükség lenne az a reagáló egységben való részvétel. Ennek a
kidolgozásáról szól a harmadik határozati javaslat.
Béri Anita a bizottság tagja elhagyta az üléstermet.
Martos Dániel: Az előterjesztés legérdekesebb része technikailag a 3. pont, azaz a kiszervezés
ütemezése. Az első fázis 22 millió Ft. Azt nem értettem, hogy 15 db új kamera helyszíne, valamint 10 db
új kamera beépítése a rendszerbe e hogyan történik?
Rimovszki Tamás: Úgy történik, hogy Rendőrkapitány úr jelezte, hogy korábban néhány kamera
helyszíne nem jól lett eltalálva, és áthelyezésre kerülne, ez 5 db kamerát jelent. Ezeken a kamera
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helyszíneken lehet változtatni. Fel is írtam, hogy az előző napirendnél egy Tompa utcai kamera is
szerepet kapott, ami még a mi javaslatunkban nem szerepel.
Martos Dániel: A Tompai utcai kamera ezen felül van. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 188/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 141/2012. sz. – ” Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése” című – előterjesztést.
Határidő: 2012. május 17.
Felelős: Martos Dániel elnök
(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

10./ Előterjesztés a Bp. IX. Ferenc tér. 9-10. számok előtt sebességkorlátozó küszöb telepítéséről
Sz-316/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Jelzem, hogy a határozati javaslatban szintén nem a 3202-es költségvetési sort jelöljük
meg, hanem a közutak üzemeltetése elnevezésű költségvetési sort. Az előterjesztésben szereplő 3.
alternatívát javaslom elfogadásra a bizottságnak.
Madár Éva: A határozati javaslat módosítására tennék javaslatot tekintettel arra, hogy nem a
Városfejlesztés, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság által felügyelt sorra kerül a küszöb
kialakításának a költsége. Így a bizottságnak csak javaslattételi joga van a Polgármester úr felé.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 3. alternatíváról.
VVKB 189/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Bp. IX. Ferenc
tér 9-10. sz. előtt a sebességkorlátozó borda telepítése a prizmasorok mögé kerüljön, aminek a becsült
költsége bruttó 150eFt.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 190/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Ferenc tér 9-10.
sz. elé tervezett, az Sz-316/2012. számú előterjesztésben szereplő 3. számú alternatíva szerinti
sebességkorlátozó küszöb létesítését javasolja a Polgármester úrnak a 3061 számú „Közutak
üzemeltetése” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2012. június 30.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

11./ Használtolaj-gyűjtő konténer kihelyezése a Napfény utcában
Sz-308/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Hidasi Gábor: Ugye a konténer nem olyan lesz, mint a többi, hogy fel lehet majd borogatni. Remélem,
hogy a konténer fixen lesz rögzítve. Hetente egyszer lesz ürítve. Nem okoz problémát a 40 C fokos
melegben az egyszeri ürítés? Mi akadályozza meg azt, hogy bárki bedobjon például egy öngyújtót? Ez
biztonságos?
Görgényi Máté: Emlékeztetem képviselő urat, hogy a Részönkormányzat elfogadott egy határozatot a
borogatások megelőzésére, rácsok kialakítására. A FESZOFE Kft-vel a szerződés már meg van kötve,
és az Igazgató úr tájékoztatott arról, hogy 1 hónapon belül felszerelésre kerül. Egyetértek abban, hogy
ezeket a konténereket maximális biztonsággal kell majd kezelni, mert lehetőséget adhat vandalizmusra.
Martos Dániel: Az előterjesztésben szerepel, hogy mi a rendeltetése, milyen műszaki adatokkal
rendelkezik a konténer. Ha jól látom, ez a cég ezzel foglalkozik, és az olaj bejuttatása abszolút
egyirányú, és ezt csak az ezt végző cég tudja saját technikával kiüríteni. A helyszínnel kapcsolatban
egészítsük ki a határozati javaslatot, hogy felkérjük a kihelyezésrét felelős munkatársat, hogy a
Részönkormányzattal konzultáljon, hogy hova kerüljön kihelyezésre a konténer. Kérem, szavazzunk az
előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 191/2012. (V.16.) sz.
Határozat
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-308/2012.
számú előterjesztés műszaki paraméterei alapján a Napfény utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetre
kihelyez egy használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténert és felkéri a Polgármester urat, hogy a
kihelyezésre és rendszeres ürítésre vonatkozóan az ATEV Zrt-vel a szerződés megkötéséről
gondoskodjon. A bizottság felkéri az ATEV Zrt-t, hogy a kihelyezés előtt konzultájon a
Részönkormányzat Elnökével a konténer pontos elhelyezésének a helyszínéről.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

12./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-309/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Minden benne van a költségben kesztyű, plakát stb. Kérem, szavazzunk az
előterjesztésről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 192/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2012. június 2án megrendezésre kerülő TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akció plakátjának gyártására és
kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri
a Polgármester urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a FESZOFE
Nonprofit Kft-vel a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. június 2.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

13./ ”Zöld udvar 2011” pályázat kivitelezési határidő módosítása
Sz-311/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 193/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar
2011” pályázat kivitelezési és elszámolási határidejét 2012. október 31-ig meghosszabbítja a Bp. IX.
Kinizsi u. 21-25. számú társasházra vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg a BORÓKA ’98 Kft-vel kötött
Vállalkozási Szerződés 3. pontjában található befejezési határidőt 2012. október 31-re módosítja, és
felkéri a Polgármester urat a vonatkozó szerződés módosítására.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

14./ Javaslat a ”Gyermekekkel a tiszta és virágos telepért!” elnevezésű rendezvény költségeinek
biztosítása
Sz-315/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő
Hidasi Gábor: Az előterjesztés utolsó mondata, hogy: „A rendezvény megszervezésével kapcsolatos
feladatokat vállalom, és támogatásuk esetén utólagos elszámolásra a Hivatal Pénztárában felvenném a
biztosított összeget, melynek felhasználásról az Önkormányzat nevére szóló számlákkal elszámolnék.”
Megnyugtatóbbnak tartanám, ha ezt a pénzt a Ferencvárosi Turisztikai Kulturális és Sport Nonprofit Kftnek utalnánk át, és nem egy önkormányzati képviselő számol el ezekkel a számlákkal, hanem egy erre
szakosodott cég. Javaslom, hogy a rendezvény gazdája a cég legyen, és a forrásokat a részükre
biztosítsuk. Engem az sem zavar, ha ennek a rendezvénynek Sajó úr a fővédnöke, de ne egy
önkormányzati képviselő számoljon el a rendezvénnyel.
Martos Dániel: Halkan teszem hozzá, hogy az elmúlt 20 évben nem egy képviselő vett fel pénzt és
számolt el vele utólag. Az előző ciklusban is volt erre példa. FIDESZE-es képviselőről nem tudok, de
MSZP-s képviselőről annál inkább, aki különböző önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatban pénzt
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vett fel, és elszámolt utólag. Például szigorúan név nélkül Hadzijaniszné Törőcsik Judit. Ebben
semmilyen kivetni valót nem látok. Ez módosító javaslat volt, ezért szavazzunk róla.
VVKB 194/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy „Gyermekekkel a
tiszta és virágos telepért!” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos költségeket a Ferencvárosi Turisztikai
Kulturális és Sport Nonprofit Kft-nek utalja át, melynek felhasználásáról és annak elszámolásáról a Kft.
gondoskodik.”
(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 195/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3203 számú
„Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” költségvetési sor terhére legfeljebb 300 ezer forint
összeget biztosít a „Gyermekekkel a tiszta és virágos telepért!” elnevezésű, 2012. június 09-én tartandó
környezetvédelmi célú program megvalósítására.
Határidő: 2012. június 09.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

15./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek
Sz-321-330/2012., Sz-342/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Madár Éva: Kiemelném a Sz-324, Sz-326, és Sz-327/2012. számú előterjesztéseket. Tájékoztatom a
bizottságot, hogy az Sz-324/2012. sz. előterjesztésben szereplő Jedermann Kávézó májustól kéri a
közterület-használati engedélyt a Ráday u. 58. sz. elé, de tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Kulturális
Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. által szervezett Pünkösdi virágünnepség alkalmával ugyanerre a
területre kérik az engedélyt, ezért a Kávézó csak június 1-jétől kaphatja meg az engedélyt. A Nonprofit
Kft. színpadot fog felépíteni és ez május 24-től május 29-ig lesz ott.
Martos Dániel: Eddig az élvezett elsőbbséget, aki előtt volt a közterület, és ez konkrétan a Kávézó
előtti közterület. Ha az eddigi analógiát használom, akkor ebben az esetben a Nonprofit Kft. „bukó
pályán” van.
Madár Éva: A Nonprofit Kft. az önkormányzat megbízásából egy pünkösdi virágünnep fesztivált szervez
május 24-től 29-ig a kerületben. Ez érinti a Ráday utcát, a Bakáts teret és a Ráday utca 58. sz. előtti
területet.
Hidasi Gábor: Persze az önkormányzat megbízásából teszi, csak még erről nem tárgyalt a
Képviselőtestület. A nagyrendezvények című előterjesztés a holnapi képviselőtestületi ülésen lesz
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napirenden. Mindig azoknak adtuk meg az engedélyt, aki előtt van a terület. Szerintem a cégnek adjuk
ki az engedélyt, és nem hiszem, hogy a Nonprofit Kft. nem talál magának egy másik területet.
Veres László: Az ötletem az, hogy mivel a virágünnep fesztivál 4 napot vesz igénybe, akkor a
Kávézóval megállapodhatna a Nonprofit Kft., hogy a 4 napra nem teszi ki a teraszt, mert valószínűleg itt
néhány asztalról és székről van szó. A felek megegyezése is fontos lenne.
Martos Dániel: Többször volt már ilyen esetre pozitív példa, hogy a felek meg tudtak egyezni.
Madár Éva: A Bakáts téri templom elé azért nem lehet színpadot építeni, mert ott szintén a Nonprofit
Kft-nek és az ő szervezésének a keretében virágárusok részére történik a közterület-használati
engedély kiadása. Behívjuk mindkét érintett felet és egyeztetni fogunk velük. Az eredeti kérelmében
szereplő időszakra támogatja a bizottság a közterület-használati engedély kiadását, amennyiben a
Nonprofit Kft-vel meg tud egyezni.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk egyben aSz-321/2012. és az Sz-324/2012. sz. előterjesztésekről.
Sz-324/2012. sz. előterjesztés
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 196/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a JEDERMANN
KFT. (székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 58.) által „JEDERMANN KÁVÉZÓ” néven működtetetett
vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 58. sz. előtti gyalogjárda
területének 8 m2-es részére,- vendéglátó terasz kialakítása céljára- 2012. május 17. napjától - 2012.
szeptember 1. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel:
- A terasz és az úttest között 0,5 méteres biztonsági sáv tartandó,
- május 24.- május 29. közötti időszakra közterület-használati engedély abban az esetben adható ki,
amennyiben a Ferencvárosi Turisztikai, Kulturális és Sport Nonprofit Kft-vel a közterület-használattal
kapcsolatban megegyeznek.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Támogatja a bizottság a közterület-használati engedély kiadását, amennyiben a
Jedermann Kávézóval meg tud egyezni.
Sz-321/2012. sz. előterjesztés
VVKB 197/2012. (V.16.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Ferencvárosi
Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929, 36854/2) hrsz-ú, Budapest, IX.
ker. - Ráday utca teljes hosszának
- Biblia köz teljes hosszának,
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összesen 132 m2-es területére (2 db színpad, és 6 db sátor) PÜNKÖSI VIRÁGÜNNEP FESZTIVÁL c.
kulturális rendezvény megtartása céljára 2012. május 24-29. között a közterület-használati hozzájárulás
kiadásra kerüljön, a Ráday u. 58. sz. előtti terület tekintetében a közterület-használattal kapcsolatban,
amennyiben meg tudnak egyezni a JEDERMANN KÁVÉZÓ-val.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi
Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929, 36929) hrsz-ú,
- Ráday utca teljes hosszának
- Biblia köz teljes hosszának,
összesen 132 m2-es területén (2 db színpad, és 6 db sátor) PÜNKÖSI VIRÁGÜNNEP FESZTIVÁL c.
kulturális rendezvény megtartását 2012. május 24-29. között díjmentesen engedélyezi.
Határidő: 15 nap
Felelős: Martos Dániel VVKB elnök
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Kérem, hogy az elutasításról szavazzunk, vagyis, hogy az összeget ne engedjük el.
Sz-326/2012. sz. előterjesztés
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 198/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a
FERENCVÁROSI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY (1092 Budapest, Ráday u. 30. III/1.) részére a Budapest,
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37325) hrsz-ú, Budapest, IX.
ker. Kerekerdő park szilárd burkolatú 250 m2-es területét a „II. Ferencvárosi APUT A KAPUBA”(FAKK)
c. focitorna rendezvény megtartása után fizetendő közterület-használat díját (13.750,-Ft) nem engedi el.
Határidő: 15 nap
Felelős: Martos Dániel VVKB elnöke
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: Itt nem egy vendéglátó teraszról van szó, hanem egy 98 napig tartó rendezvényről, amit a
Fővám téren kívánnak megrendezni, és ez egy kulturális és sport rendezvény. Lesznek különböző
sporteszközök, színpad, közösségi tér és ez június 4-től szeptember 9-ig tartana.
Martos Dániel: Kerékpározástól kezdve ebben minden benne van, konkrétan ez egy piaci alapú
szolgáltatás. Benne van az előterjesztésben a tv sarok, EB nézés, alkohol árusítására alkalmas pult,
frissítő koktélok stb. Ezt fizessék be, és 5.147.000 Ft, amit ki kellene fizetni a kiszolgáló pult
vonatkozásában, és a fennmaradó 192 m2-re pedig 1.034.000 Ft-ot.
Madár Éva: Természetesen a 30 m2-es kiszolgáló területre nem lehet díjmentességet kérni, és nem is
kaphat, tehát arra az 5.147.000 Ft-ot ki kell fizetni. A díjmentességet a 192 m2-re kéri, ami 1.034.000 Ft
lenne, és ezeken rendezné meg a sporteseményeket.
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Martos Dániel: Kérem, hogy a következő bizottsági ülésre kerüljön vissza az előterjesztés, hívjuk meg
a cég képviselőjét, és a részletes programtervet is kapja meg a bizottság. Egyébként
rendezvénytartásra nem kell engedély, meg szakhatóság stb.?
Madár Éva: Egyeztettük a Hatósági Irodával, hogy kell-e rendezvénytartásra engedély, és tekintettel
arra, hogy 100 főben határozta meg a Kft. a résztvevők létszámát, és a Hatósági Iroda szerint 1000 fő
fölött kell a rendezvénytartáshoz külön engedély, ezért erre nincs szükség.
Martos Dániel: Először a díjcsökkentést teszem fel szavazásra.
Sz-327/2012. sz. előterjesztés
VVKB 199/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HUMÁN –
IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Fővám tér,
ennek déli részén lévő, a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti 192 m2-es terület kulturális,
sport, illetve karitatív rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától– 2012. szeptember 9.
napjáig terjedő időszakra a közterület-használati díjat elengedi.”
(0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: A közterület-használatra vonatkozó kérelmét pedig a következő ülésre hozzuk vissza. A
többi kérelem rendben van, egyben szavazunk róluk. Kérem, szavazzunk.
Sz-322/2012. sz. előterjesztés
VVKB 200/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy RANYÁK
GYÖRGY egyéni vállalkozó (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker.
Tompa u. 15/b. sz. alatti épületben lévő üzlethelyiség előtti gyalogjárda 1 m2-es területére reklámvitrin
fennmaradása céljára 2012. május 17. napjától – 2012. december 31. napjáig a közterület-használati
hozzájárulás a kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-323/2012. sz. előterjesztés
VVKB 201/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a KAFFA KÁVÉ
KFT. (székhelye:2049 Diósd, Meggyes u. 18.) által „TAJTÉKOS NAPOK ÉTTEREM” néven
működtetetett vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros
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Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 1-3.
sz. előtti parkolósáv területének 24 m2-es részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára a
forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától - 2012. október 15. napjáig a közterület-használati
hozzájárulás kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-325/2012. sz. előterjesztés
VVKB 202/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az IF KFT.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 19.) által „IF CAFE” néven működtetett vendéglátó egység részére
a VVKB 87/2012. (III.21.), illetve a VVKB 135/2012.(IV.18.) sz. határozatának módosításával a
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú
közterületen, a Budapest, IX. ker.
- Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló 18 m2-es részére 2012. május 17. napjától
– 2012. október 1. napjáig, illetve
- Ráday u. 19. sz. előtti gyalogjárda 13 m2-es részére 2012. május 17. napjától – 2012. október 1.
napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-328/2012. sz. előterjesztés
VVKB 203/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a CHILI BÁR Kft.
(székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 7) által „CHILI BÁR – KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM” néven
működtetett melegkonyhás vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 7. sz.
előtti parkolósáv területének 22 m2-es részére,- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a
forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától - 2012. október 15. napjáig a közterület-használati
hozzájárulás kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-329/2012. sz. előterjesztés
VVKB 204/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a KV-NET BT.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 14.) által „RED CAFE-KÁVÉHÁZ” néven működtetetett vendéglátó
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egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
(36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda területének 10 m2es részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától 2012. szeptember 30. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-330/2012. sz. előterjesztés
VVKB 205/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a RÁD-FOOD
KFT. (székhelye:1091 Budapest, Kálvin tér 9.) által „TOKAJ ÉTTEREM” néven működtetett vendéglátó
egység részére a VVKB 26/2012. (I.25). sz. határozatának módosításával a Budapest, Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest,
IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv és használaton kívüli buszmegálló területére, vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi lebontásban:
- 2012. május 17. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv és
használaton kívüli buszmegálló 36 m2-es területére (2 darab parkolóhely 16 m2-es területe+
buszmegálló 20 m2-es területe), illetve
- 2012. október 1. napjától – 2012. október 15. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti használaton kívüli
buszmegálló 20 m2-es területére, illetve
- 2012. október 16. napjától – 2012. december 31. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti használaton
kívüli buszmegálló 5 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-342/2012. sz. előterjesztés
VVKB 206/2012. (V.16.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a SHIRAZ KFT.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 21.) által „SHIRAZ Perzsa Étterem” néven működtetett vendéglátó
egység részére a VVKB 87/2012. (III.21.), illetve a VVKB 135/2012.(IV.18.) sz. határozatának
módosításával a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
(36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker.
- Ráday u. 21. sz. előtti parkolósáv 29 m2-es részére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának
napjától – 2012. szeptember 30. napjáig,
- Ráday u. 21. sz. előtti gyalogjárda 16 m2-es részére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának
napjától – 2012. szeptember 30. napjáig,
- Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló sziget 9 m2-es részére 2012. június 1.
napjától, amennyiben a forgalomtechnikai engedély benyújtásra kerül addig – augusztus 31.
napjáig,
- Ráday u. 19. sz. előtti buszmegálló előtti és melletti gyalogjárda 10 m2-es részére 2012. június 1.
napjától, amennyiben a forgalomtechnikai engedély benyújtásra kerül addig – 2012. augusztus 31.
napjáig
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vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Martos Dániel
elnök
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