Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2013. április 3-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,
Görgényi Máté,
Veres László,
Hidasi Gábor,
Kassab Adonis,
Barta Szilvia,
Loksa Gábor tagok.

Hivatal részéről: dr. Bácskai János polgármester,
dr. Szabó József aljegyző,
Szűcs Balázs főépítész,
dr. Mizsák Ildikó irodavezető,
Várkonyi Imréné csoportvezető,
dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó,
Vince Attiláné Jegyzői és polgármesteri kabinet munkatársa,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgatója, Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója, Vörös Attila FEV IX Zrt. ügyvezető igazgatója.
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság 2013. április 3-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Javaslom,
hogy a helyszínen kiosztásra került Sz-203/2013. sz. – ” V és V Bt. – felhalmozott közterület-használati
díjtartozás hat havi részletekben történő megfizetése iránti kérelme” című – előterjesztést a bizottság
vegye fel napirendre a 14. napirendi ponthoz. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 122/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet (II. forduló)
57/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
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2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
(II. forduló)
63/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződések jóváhagyására
79/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására
85/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat MLSZ műfüves focipálya megépítésére
86/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Csodacsokoládé Kft. fellebbezése, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 98/2013.(III.06.) sz. határozata végrehajtásának felfüggesztése
75/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata
80/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására
Sz-167/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
11./ 2013. évi környezetvédelmi költségvetés
Sz-198/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
12./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-200/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
13./ Föld Napi rendezvény
Sz-201/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
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14./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-193-195/2013., Sz-203/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest IX. ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros
oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének meghatározása
Sz-196/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet (II. forduló)
57/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Szűcs Balázs: Elírás történt a döntési javaslatban, a 2012. év helyett a 2013. év a helyes.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 57/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 123/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek az 57/2013. sz. – ”Településképi bejelentési eljárásról és a településképi
kötelezésről szóló rendelet (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosítására (II. forduló)
63/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 63/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 124/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 63/2013. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
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Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Barta Szilvia a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.

3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Felmerült egy kérdés, hogy valóban április 30-ig kívánja a hivatal a következő évi
költségvetési koncepciót elkészíteni?
dr. Szabó József: A következő költségvetés elkészítése folyamatban van, április 30-ig kell beterjeszteni
Polgármester úrnak és a következő májusi ülésen már tárgyalhatja a Képviselőtestület.
Martos Dániel: Honnan tudja a hivatal, hogy mi várható ősszel?
dr. Szabó József: Legalább annyira vagyunk könnyű helyzetben, mint a többi önkormányzat. Az Áht.
előír egy kötelezettséget, amit megpróbálunk teljesíteni, a rendelkezésünkre álló információk alapján fog
összeállni a koncepció. A jogszabályok változásának függvényében ez természetesen módosulhat.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 84/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 125/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 84/2013. sz. – ”A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 83/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 126/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 83/2013. sz. – ”Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására”
című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

5./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződések jóváhagyására
79/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 79/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 127/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 79/2013. sz. – ”Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződések
jóváhagyására” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

6./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására
85/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 85/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 128/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 85/2013. sz. – ”Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására”
című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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7./ Javaslat MLSZ műfüves focipálya megépítésére
86/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Az előterjesztésben van egy táblázat meglévő műfüves pályákról. A sportlétesítmények
között nem található a lakótelepi uszoda.
Támogatjuk, hogy az Aszódi lakótelepen létesüljön műfüves pálya, hiszen már régóta szó van róla,
viszont a program nem biztos, hogy a Gyáli útra van kitalálva. Szerintem a József Attila-lakótelepen
található Nyúldomb szerencsésebb lenne, hiszen az általános iskolák oda rendszeresen kijárnak
testnevelés órát tartani. Le van írva, hogy nem épül öltöző, tehát az iskolásoknak nem a legjobb. A
Gyáli útra keresni kellene egy másik konstrukciót, nincs a környéken iskola, az iskolák leírták az
aggályaikat.
Görgényi Máté: Mint a Részönkormányzat elnöke, szeretnék ehhez hozzászólni. A
Részönkormányzathoz nem csak a József Attila-lakótelep, hanem a MÁV-Aszódi lakótelep is
hozzátartozik. Egyet értek azzal, hogy a nyúldombi sportpálya is szívesen venne egy műfüves borítást,
a jövőben tervbe van véve ez is. Ettől függetlenül, ha megnézzük a két lakótelep közti különbséget,
akkor azt gondolom, hogy a MÁV-Aszódi lakótelepnek már kijár egy normális sportpálya. Azzal viszont
nem értek egyet, hogy ennek a kihasználtsága kérdéses, úgy gondolom, hogy ez is elérhető az
általános iskolák számára. Az öltöző hiánya szerintem nem egy nyomós érv ellene, hiszen átöltözve is
oda lehet menni. Kapunk támogatást, de az önkormányzatnak hozzá kell tennie pénzt a
megvalósuláshoz, én mindenképpen támogatom ezt a formát.
Hidasi Gábor: Elmondtam az elején, hogy nem vitatom, hogy a Gyáli útnak szüksége van műfüves
pályára, csak szerintem nem biztos, hogy a Bozsik-program keretében kell megvalósítani. Az iskolák
leírták, hogy szerintük miért nem megfelelő ott a pálya. A mindennapos testnevelésbe szeretnék ezt
bevonni. Tudjuk, hogy az óra 45 perc, előtte van szünet, amikor öltözni kell. A József Attila-lakótelepről
átmenni busszal vagy futva nem biztos, hogy működőképes lenne. A József Attila-lakótelepen, a
Nyúldombon rendszeresen tartanak testnevelés órákat, míg az Aszódi lakótelepen nem.
Szerencsésebb lenne ezzel a programmal másra pályázni, ahol a legjobban kihasználható. A
költségvetésben meg kellene találni a forrást, hogy a Gyáli úton is legyen pálya. Szerintem ott nem
feltétlenül kell világítás, palánk, csak a kerítést kellene felújítani.
A módosító javaslatom az lenne, hogy a pályázatot a Nyúldombra nyújtsuk be, és a Gyáli úti pályát
pedig az önkormányzat önerőből valósítsa meg. Kérjük fel a Polgármester urat, hogy keresse meg a
forrásokat a költségvetésben.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor módosító határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 129/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot
elutasítja:
„A Képviselőtestület nyújtson be pályázatot a József Attila-lakótelepen lévő Nyúldomb területén
található pálya átépítésére és az Önkormányzat 38236/816 hrsz-ú Aszódi u. területén épüljön meg a
műfüves focipálya saját önkormányzati beruházás keretében. A Képviselőtestület kérje fel Polgármester
urat, hogy a soron következő 2013. évi költségvetés módosításakor az ehhez szükséges költségek
összegét biztosítsa.”
(1 igen, 0 nem, 6 tartózkodás)
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 86/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 130/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 86/2013. sz. – ”Javaslat MLSZ műfüves focipálya megépítésére” című –
előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

8./ Csodacsokoládé Kft. fellebbezése, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 98/2013.(III.06.) sz. határozata végrehajtásának felfüggesztése
75/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Várkonyi Imréné: A két vendéglátó egységgel egyeztettünk, és tegnap a helyszínen átmértük a
területet. A Csodacsokoládé Kft. ma írásban módosította a kérelmét, megfelelő számára a gyalogjárdán
6 m2 terület, a Fekete Nyolcas Bt. számára pedig a parkolósávban 29 m2 terület. Mindketten 2013.
április 15-től október 15-ig kérik a közterület-használati engedélyt.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 75/2013. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 131/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 75/2013. sz. – ”Csodacsokoládé Kft. fellebbezése, valamint a Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 98/2013.(III.06.) sz. határozata
végrehajtásának felfüggesztése” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Csodacsokoládé
Kft. a gyalogjárda 6m2 területére, a Fekete Nyolcas Bt. a parkolósáv 29m2 területére kapjon közterülethasználati engedélyt.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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9./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata
80/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Az előző képviselőtestületi ülésen felmerült, hogy az eredeti javaslat területi hatálya
nem vonatkozik Ferencvárosra, erre teszünk módosító javaslatot. Ahol lehetőség van dohányzó
helyiséget kialakítani, a törvény adjon lehetőséget vagy felmentést. Kérem, szavazzunk az 80/2013. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 132/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek a 80/2013. sz. – ”Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának
törvénymódosítási javaslata” című – előterjesztést.
Határidő: 2013. április 4.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

10./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására
Sz-167/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Martos Dániel: A pályázatot 2013. április 4-ig lehet leadni és 2013. október 3-án bíráljuk el?
Megtisztelő, hogy a határidő a születésnapomra esik, de ezt nem kértem.
Veres László: Már tavaly is problémát jelentett ez a hosszú elbírálási folyamat, és módosítottunk az
elbírálási határidőn. Ha októberben bíráljuk el a pályázatokat, akkor az egyházaknak kevés ideje marad
a munkálatok megvalósítására. Javaslom, hogy 2013. június elejére tegyük át az elbírálás időpontját.
Szűcs Balázs: A tavalyi egy kivételes év volt, amikor késve került kiírásra a templompályázat. A
mostani javaslat a két évvel ezelőtti hagyománynak megfelelő időpontokat tartalmaz. Azért tartalmaz
egy hosszabb átfutási időt, hogy a templomoknak legyen idejük az építési engedélyek beszerzésére is,
mivel ezek az épületek nagyrészt műemlékek. Ha a bizottság ezen módosítani kíván, akkor lehetséges
a rövidebb határidő.
Veres László: Azt hiszem, hogy Főépítész úr 2 éve még nem volt Ferencvárosban „szolgálatban”.
Kifejezetten az egyházak kérése volt, hogy ne októberben bíráljuk el a pályázatokat, mivel nem tudják
az év végéig befejezni a munkákat.
Martos Dániel: A nyertes pályázatokkal 2014. május 31-ig kell elszámolniuk. Elég sok idő áll
rendelkezésükre.
dr. Bácskai János (ÜGYREND): Értetlenül állok az előterjesztés előtt, majd az egyeztetési körök
kialakulnak. Javaslom, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az előterjesztést, és a következő ülésre
legyen rendesen előkészítve.
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-167/2013. sz. előterjesztés napirendről történő levételéről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 133/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-167/2013.
sz. – ”Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására” című – előterjesztést a
napirendjéről leveszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

11./ 2013. évi környezetvédelmi költségvetés
Sz-198/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-198/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 134/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205.
környezetvédelmi költségvetési soron lévő 28.900.000,- forintot az alábbiak szerint osztja fel:

1.
2.
3.
4.

Feladat
Légszennyezést mérő tábla üzemeltetése
Veszélyeshulladék gyűjtése
Környezetvédelmi jeles napok és akciók
Intézményi zöld- és környezetvédelmi program
támogatása
Komplex környezetvédelmi program
Zöld Udvar pályázat
Föld Napja pályázat
Házankénti szelektív hulladékgyűjtés
Egyéb környezetvédelmi feladatok

5.
6.
7.
8.
9.
Összesen
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Javasolt összeg
2.000.000
5.500.000
3.500.000
2.500.000
800.000
3.500.000
2.000.000
5.000.000
4.100.000
28.900.000

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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12./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-200/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-200/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 135/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2013. április 20. június 15.
szeptember 21. november 16. és 2014. január 18. szombati napokon megrendezésre kerülő
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy az Sz-200/2013. sz.
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést kösse meg az A.S.A. Magyarország Kft-vel, a
3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért Pálinkás László általi
szórólapterjesztéssel, és felkéri a Polgármester urat, hogy a szórólapterjesztés tárgyában a megbízási
szerződést kösse meg bruttó 350.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás
Lászlóval a szórólap terjesztésekért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 94.500,- Ft-ot a
3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

13./ Föld Napi rendezvény
Sz-201/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-201/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 136/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. április
20-án megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 1.050.000,- Ft-ot biztosít a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. április
20-án megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény plakátjának gyártására és kihelyezésére bruttó
127.000,- Ft összeget biztosít a FESZOFE Kft. részére, 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 vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon.
3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a NOE Ludotéka
Ferencvárosi csoport vezetője, Pálinkás László részére a kézműves program megszervezéséért és
lebonyolításáért bruttó 70.000,- Ft-os megbízási díj kifizetését biztosítja a 3205. környezetvédelmi
költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a megbízási szerződést kösse meg bruttó
70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
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4./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás
Lászlóval a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót
terhelő járulékát, 18.900,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2013. április 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

14./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-193-195/2013., Sz-203/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-193/2013. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-193/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 137/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Jánosik és
Társai Kft. (székhelye: 1145 Budapest Szugló u. 61-63. V. em. 3.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37073) hrsz-ú közterületre a Budapest IX.
ker. Corvinus Egyetem Czuczor u-i oldalán lévő gyalogjárda területére és a (37063) hrsz-ú közterületre
a Budapest IX. ker. Corvinus Egyetem Mátyás u-i oldalán lévő gyalogjárda területére, összesen: 25 m2es területre 2013. április 6. napjától -2013. április 7. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan alpintechnikával elvégzendő ablaktisztítás céljából - a közterület-használati megállapodás megkötésre
kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-194/2013. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Ha jól tudom a cég felszámolás alatt áll.
Várkonyi Imréné: A felszámoló tájékoztatása szerint nem kerül sor a felszámolásra, az egész eljárás
abból indult, hogy a Kft. 50 000 forintos turisztikai tevékenységi díjat nem fizetett ki.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-194/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 138/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft.
”FA” (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Ráday u. 21. sz.
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előtti parkolósáv területére 2013. április 15. napjától – 2013. október 1. napjáig vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban:
-2013. április 15. napjától – 2013. május 31. napjáig: a Ráday u. 21 sz. előtti parkolósáv 25 m2es területére
-2013. június 1. napjától – 2013. október 1. napjáig: a Ráday u. 21. sz. előtti parkolósáv 45 m2es területére.
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani:
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó
elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva
legyen.
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv
között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani.
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság
érdekében az előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-195/2013. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-195/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 139/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft.
(székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker.
Csarnok tér 5. sz. előtti gyalogjárda 38 m2-es területére 2013. április 14. napjától – 2013. október 15.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-203/2013. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Egyéb tartozása nincs a Bt-nek?
Várkonyi Imréné: Helyiség tartozása van, de hajlandóságot mutat a fizetésre. Meg lehet kötni a
közterület-használati megállapodást, és ha júniusban nem kezdi el fizetni a részleteket, akkor
megszűnteti a bizottság a megállapodást.
Martos Dániel: Tehát a részletfizetés vállalása egyenlő azzal, mintha nem is lenne tartozása?
dr. Szabó József: Ha megkötjük a Bt-vel a részletfizetési megállapodást, akkor gyakorlatilag nincs
lejárt tartozása, kap egy fizetési könnyítést.
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-203/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 140/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a V és V Bt.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 40. ) 269.136,- Ft közterület-használati díjtartozásának hat havi
részletekben történő megfizetését 2013. június 1. napjától 2013. december 1. napjáig engedélyezi.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

15./ Budapest IX. ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út
páros oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének
meghatározása
Sz-196/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Várkonyi Imréné: 23.00 óráig kéri a Kft. a nyitvatartást.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-196/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 23.00
óráig tartó nyitvatartással.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 141/2013. (IV.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FABITO Kft.
(székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 11. 3. em. 3.) részére a közterület-használati megállapodás a
Tinódi u. 15. sz. előtti gyalogjárda 22 m2-es területére 2013. április 4. napjától – 2013. november 1.
napjáig 23.00 óráig meghatározott nyitvatartási idővel megkötésre kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Martos Dániel
Elnök
Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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