Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2015. március 18-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Görgényi Máté elnök,
Baranyi Krisztina,
Gyurákovics Andrea,
Jancsó Andrea,
Kulpinszky Eleonóra,
Mészáros László,
Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt,
Hidasi Gábor,
Szirmai András,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről:

dr. Szabó József Zoltán jegyző,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
dr. Bánfi Réka irodavezető,
dr. Kasza Mónika irodavezető,
Kozák Anikó irodavezető,
dr. Mezey Adrienn irodavezető-helyettes,
Puháné Bándi Ágota csoportvezető,
dr. Világos István jogi munkatárs,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, dr. Géczi Viktória Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató-helyettese, Tóth László – IX. kerületi Rendőrkapitányság Őr-járőr
alosztályvezetője, Intzoglu István képviselő, Balázs Ádám.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015.
mácius 18-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság vegye le
a napirendjéről a kiküldött meghívó szerinti 6. napirendi pontot, az Sz-116/2015. sz. – ”A Ferenc krt. - Üllői út
sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás meghibásodott kijelzőjének javítása” című – előterjesztést. Az
előterjesztésben szereplő javítási munkákra nem lesz szükség, mivel a mérőállomást ki fogja váltani egy új
eszköz, a területen megvalósuló beruházás alkalmával, mely garanciális lesz. Javaslom, hogy a bizottság vegye
fel napirendjére a kiosztásra került Sz-129/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat - A Ferencvárosi Művelődési Központ
által a Budapest IX. kerület Ferenc tér területére rendezett „Tavaszköszöntő” rendezvény megtartására irányuló
kérelem” című – előterjesztést utolsó napirendi pontként. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az így módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 100/2015. (III.18.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)
52/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen.
46/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen
53/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Epres Óvoda kérelme
Sz-114/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ A VVKB 30/2015. (II.18.) sz. határozatának visszavonása
Sz-115/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
6./ Részletfizetés iráni kérelmek
Sz-79/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday utcában
Sz-73-75/2015., Sz-80-82/2015., Sz-106-109/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre
Sz-84/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-76/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-77-78/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-71-72/2015., Sz-83/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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12./ Határozat módosítása
Sz-70/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13 ./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-111/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
14./ Sürgősségi javaslat - A Ferencvárosi Művelődési Központ által a Budapest IX. kerület Ferenc tér területére
rendezett „Tavaszköszöntő” rendezvény megtartására irányuló kérelem
Sz-129/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)
52/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Köszönjük Jegyző úrnak, hogy a rendeletet már előkészítési fázisában megküldte a pártoknak,
viszont nem értjük, hogy ha valaki véleményezte is, akkor az miért nem szerepel sehol.
Kulpinszky Eleonóra: Szeretném előrebocsátani a módosítási szándékomat. Lenne egy-két olyan cselekmény,
amit szeretnék bevetetni a rendeletbe, és ezt a második fordulóra előterjeszteni.
Hidasi Gábor: Feltettem egy kérdést, és nem kaptam választ. Ezt is elfogadom, de akkor nem tudom, hogy miért
ülünk itt.
dr. Ruzsits Ákos Jenő: A megérkezett észrevételek, javaslatok alapján az első forduló után lesz mód arra, hogy
a hivatal ezeket nyugodtan áttekintse, és adott esetben beépüljenek a rendeletbe.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 101/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 52/2015. sz. – ”Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Mivel Kulpinszky Eleonóra képviselő asszony valószínűleg lemaradt a szavazásról, kérem,
szavazzunk ismételten az 52/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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VVKB 102/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 52/2015. sz. – ”Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
2./ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen
46/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Ezt az előterjesztést nem tudom értelmezni, hiszen a bizottság hozott egy határozatot, amit csak
a Képviselő-testület tud felülvizsgálni. Természetesen szívesen megtárgyalom újra, és adunk egy iránymutatást,
vagy újra megfogalmazzuk, miért döntöttünk így, de jogilag nincs lehetőségünk a korábbi döntésünket
módosítani.
dr. Szabó József Zoltán: Ez egy képviselő-testületi előterjesztés, ami két alternatívát tartalmaz. A bizottság
megteheti, hogy a benyújtott fellebbezést nem támogatja, de a másik alternatívát is javasolhatja a Képviselőtestület részére, jogilag ennek nincs akadálya. Valóban ez eddig nem volt gyakorlat.
Gyurákovics Andrea: Elolvastam a két határozati javaslatot, de nem találtam benne azt az alternatívát, amit a
bizottsági ülésen felajánlottunk. Arról volt szó, hogy felajánlunk egy másik területet a Kft-nek a mellette lévő ház
előtt.
Görgényi Máté: Az előterjesztés idézi a bizottság által hozott határozatot, ami tartalmazza, hogy az
önkormányzat felajánlja cserébe a két-háromszor nagyobb területet. A Kft. benyújtotta erre vonatkozólag is az
igényét?
Baranyi Krisztina: Az indoklás azt tartalmazza, hogy „A mérés alapján megállapítható, hogy a Kft. állítása - mely
szerint ha a fal melletti és az útpálya felőli részre is kihelyezésre kerül a terasz, akkor biztosítva van a 2 méter
széles sáv – nem helytálló, ugyanis a Kft. 0,6 méter széles asztalokat helyezne ki.” Mennyi az a sáv, ami
rendelkezésre áll a járdán?
dr. Mezey Adrienn: Az Sz-80/2015. sz. előterjesztés tartalmazza a Paris, Texas Kft. kompenzációs területre kért
közterület-használati kérelmét. A bizottság fog dönteni róla a későbbiek folyamán.
A szakhatósági állásfoglalás – amit a bizottság elé tártunk – miatt nem kapta meg az 5 négyzetméterese területre
az engedélyt. A helyszíni mérések alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy ha 2 méter áll rendelkezésre,
és 0,6 méteres asztalok kerülnek kihelyezésre, akkor 1,4 méteres hely marad.
Szirmai András: Ha jól emlékszem nem az asztalok kihelyezésével volt problémánk, hanem hogy amikor leülnek
a vendégek, és kihúzzák a székeket, akkor már nem lesz ennyi hely sem.
Görgényi Máté: Úgy emlékszem én is, ahogy Szirmai András idézte. A kérdés az, hogy a székek tologatásával
elérhető helynagyobbítást vállalja-e a Kft., de akkor az irodának állandóan ellenőriznie kell, és büntetni, ha nem
történik meg. Nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elkezdeni az alkudozást.
Gyurákovics Andrea: Nem támogatom a bizottság döntésének megváltoztatását. A Ráday utcában, az egyik
vendéglátó egységnél megegyezés történt arra vonatkozóan, hogy a kapualjba nem ültetnek vendéget, de amikor
arra jártam, ott ült valaki. Amikor számon kértem, azt mondták, hogy pont most akarták elültetni onnan, ez
ellenőrizhetetlen.
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 46/2015. sz. előterjesztés „B” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 103/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 46/2015. sz. – ”A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen” című – előterjesztés „B” határozati
javaslatát.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
3./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen
53/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Az IF Kft. esetében lehetőség van a közterület használati díjtartozást 50 %-os mértékben
történő csökkentésére. Polgármester úr is jelezte, hogy szándékában áll a Képviselő-testületnek javasolni, hogy a
rendeletben változtassuk meg a büntetés ötszörös díjszabását valamilyen sávos megoldásra. Javaslom
elfogadásra az „A” határozati javaslatot.
Baranyi Krisztina: Mélyen egyetértek azzal, amit Elnök úr mondott.
Görgényi Máté: Köszönöm a támogató szavakat. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 53/2015. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 104/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 53/2015. sz. – ”Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen” című – előterjesztés „A” határozati
javaslatát.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
4./ Epres Óvoda kérelme
Sz-114/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Egy korábban odaítélt összeg felhasználásának módosításáról szól az előterjesztés. Kérdés,
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-114/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 105/2015. (III.18.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a 320/2014. (XI.26.) számú határozatával az Epres Óvoda részére biztosított 400 ezer Ft összegű támogatás
felhasználásának célját „műfüves udvar kialakítása” témakörre módosítja.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. december 16-án kelt támogatási szerződés Sz-114/2015
sz. előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról, és annak aláírásáról.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
5./ A VVKB 30/2015. (II.18.) sz. határozatának visszavonása
Sz-115/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Szerződés felmondása miatt kell visszavonni a bizottság korábbi határozatát. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-115/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 106/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 30/2015. (II.18.)
sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
6./ Részletfizetés iráni kérelmek
Sz-79/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-79/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 107/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box Sarok Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám
előtti parkolósáv 35 m2-es területére a 2013. október 1. – 2013. november 4. közötti időszakra vendéglátó-terasz
engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 893.900,-Ft közterület használati díj két havi részletben történő
megfizetését engedélyezi az alábbiak szerint:
-az első 500.000,-Ft – os részletet 2015. április 10-ig,
-a második 393.900,-Ft – os részletet 2015. május 30-ig kell kiegyenlítenie a Box Sarok Kft.-nek.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

(11 igen, egyhangú)

7./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday utcában
Sz-73-75/2015., Sz-80-82/2015., Sz-106-109/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Mezey Adrienn: A napirenden belül tárgyalásra kerülő PizzaPane Kft. és Frictus Kft. egy területre nyújtotta
be az igényét.
Sz-73/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-73/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 108/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Colorfire Kft. (székhelye:
1092 Budapest, Ráday u. 29.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre,
-a Budapest IX. ker. Ráday u. 29. sz. előtti parkolósáv 25 m2-es területére 2015. március 19. napjától – 2015.
április 30. napjáig,
-a Budapest IX. ker. Ráday u. 29. sz. előtti parkolósáv 33 m2-es területére 2015. május 1. napjától – 2015.
szeptember 30. napjáig,
-a Budapest IX. ker. Ráday u. 27. sz. előtti parkolósáv 8 m2-es területére 2015. május 01. napjától – 2015.
szeptember 30. napjáig,
-és a Budapest IX. ker. Ráday u. 29. sz. előtti parkolósáv 33 m2-es területére 2015. október 1. napjától – 2015.
december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra
a fizetendő közterület használati díj bruttó 1.810.354,-Ft.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-74/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: A COFFEE SHOP Kft. pizzázót szeretne nyitni. A múlt héten jelen voltam a Tervtanács
ülésén, és ezt a bizonyos „könyöklőt”, amit a cég szeretne, a tanács nem fogadta el, mivel nem nyújtott be
elfogadható látványtervet. Szerintem ne fordítsuk meg a dolgot, hogy olyasmit engedélyezünk, amit a Tervtanács
nem hagyott jóvá. Színes ceruzával rajzolt látványterv számomra nem elfogadható.
Hidasi Gábor a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Szűcs Balázs: A terv színvonala nem ütötte meg azt a szintet, ami alapján el lehetett volna bírálni, ilyen esetben
egyet lehet tenni, a Polgármester úr a településképi bejelentési eljárásban elutasítja a kérelmet. Javaslom
áthidaló megoldásként berakni a közterület-használati engedélybe, hogy akkor lép hatályba, amennyiben
beszerzi a településképi igazolást.
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Mészáros László: Ha a 60 centiméteres „könyöklőt” engedélyezzük, akkor szintén nem lesz meg a 2 méter
széles járda. Itt nem csak a településképi engedély a kérdés. Ha következetesek vagyunk, akkor ennek a cégnek
sem adjuk meg az engedélyt.
Hidasi Gábor a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Szűcs Balázs: A településképi bejelentést csak egy kiadó ablak létesítésére tette meg a cég, „könyöklőről” nem
tett említést, ami szintén településképi bejelentésköteles tevékenység. Figyelembe fogjuk venni, hogy mást kért a
bizottságtól és településképi szempontból.
Görgényi Máté: Továbbra is tudunk olyan döntést hozni, hogy akkor kapja meg a területfoglalási engedélyt, ha a
másik engedélyt is beszerzi, vagy elutasítjuk.
Gyurákovics Andrea: Ha jól értem, akkor most arról döntünk, hogy annak ellenére, hogy nincs érvényes
településképi engedélye a cégnek, mi engedélyezzük, vagy nem járulunk hozzá, és előbb kérje be az engedélyt.
Amellett szavazok, hogy először kérje be az összes engedélyt és utána küldje be a kérelmet a bizottságnak, ne
mi szaladjunk utána.
dr. Szabó József Zoltán: Egyrészt nincs meg a 2 méteres távolság, másrészt pedig a bizottság a Főépítész
állásfoglalásának figyelembevételével tud dönteni. A kérelemhez is csatolnia kellett volna a településképi
véleményt, amiben megjegyezték a megvalósításhoz szükséges kritériumokat. A főépítészi állásfoglalás
értelmezésében ez a kérelem így nem támogatható. A kérelmező akkor teszi jól, ha a tények függvényében
áttervezi, és ismételten beadja a kérelmét. Dönthet a bizottság úgy, hogy kiadja az engedélyt feltételekkel, de
hogyha az sem úgy lesz, akkor olyan kritériumok merülhetnek fel, amik a későbbiekben félreértésekhez
vezethetnek.
Szűcs Balázs: Tudomásom szerint ebben az esetben anyagi hátrány sem éri az önkormányzatot, hiszen ez a
terület az előző bizottsági döntés értelmében a „Manga Cowboy!”-nak már bérbe lett adva.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-74/2015. sz. előterjesztés „B” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 109/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE SHOP Kft.
(székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 31/J. szám előtti díszburkolatos, fal melletti gyalogjárda 2 m 2-es területére a közterület-használati
megállapodás ne kerüljön megkötésre.
Határidő: 2015. április 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-75/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: Ez a „Balkán Grill” nevű hely. Ezzel kapcsolatban milyen döntés született a
Tervtanácson?
Szűcs Balázs: Illetékesség hiányában az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalhoz tettük át az ügyet, mivel ez
egy műemlék épület. Az előtető, ami a bejárat felett van, teljesen szabálytalan.
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dr. Szabó József Zoltán: Ez egy teraszengedély kérelem, az előtető az épülethez kapcsolódik. A kettőt
„egybemoshatjuk”, de kérdés, hogy ez mennyire szerencsés. A Ráday utcáról van szó, ennek van egy jellege, a
vendéglátó egységek nélkül nem lesz „Ráday utca”. A főépítészi kikötések az épülettel, környezettel
összefüggőek, amely mögött az a szándék, hogy egyes teraszengedéllyel párhuzamosan a hiányzó elemeket is
pótoltassuk, rendbe tegyük az utca vizuális megjelenését. Lehet egyben és külön is kezelni a kettőt, az
állásfoglalások egyben kezelik ezt. Azt gondolom, hogy egyiknek sincs akadálya, de a kettő nem függ össze.
Görgényi Máté: Képviselőként azt gondolom, hogy az előterjesztés nem tartalmazza a településképi
véleményezést, szervesen ez nem része a bizottság döntésének. Azért van értelme együtt kezelni a dolgokat,
mert a betartatás, szankcionálás is eszköztára lesz a főépítészi véleménynyilvánításnak. Az előterjesztés bruttó
722 664 forintról szól, ami az önkormányzat bevétele. Ebben az esetben én javaslom az engedély megadását.
Gyurákovics Andrea: Egyetértek Önnel, de figyelembe kellene venni, hogy van egy településképi ajánlás,
miszerint a Ráday utcai teraszok hogyan nézzenek ki, például a Pipa utca 2. szám esetében, ahol szekeret
szerettek volna, de azt nem mutatták be, hogy milyet. Most kiadjuk a teraszengedélyt – aminek nem vagyok
ellene –, de településképileg nem lesz jó, utána pedig majd fel kell szólítani a céget, és „futunk az események
után”.
Görgényi Máté: Ezt én másképpen látom, nem gondolom, hogy „futunk az események után”, hanem arról
egyeztetünk, hogy szeretnénk-e eszköztára lenni egy településképi véleményezési metodikának. Szerintem ez
adott esetben lehetséges, de akkor azt előre le kell fektetni, hogy a kérelmezőknek is világos legyen, hogy ha
nem adják be a szekér tervrajzát, vagy túl nagy a napernyő – nem ismerem pontosan a paramétereket -, akkor
ennek megfelelően fogunk eljárni. Jelenleg ez nem tisztázott, ezért én most javaslom az engedély kiadását.
dr. Szabó József Zoltán: Ebben az esetben nem a teraszról szól a dolog. Természetesen a terasz minden
esetben legyen véleményezve, és olyan legyen amilyennek elvárjuk, szeretnénk. Itt arról van szó, hogy a
teraszon kívül támasszunk-e olyan kritériumokat, amelyek egyébként nemes célt szolgálnak, és szükségesek is,
de nem lehet egyik pillanatról a másikra elvárni, és elérni a vállalkozókkal szemben. A terasz minden esetben
olyan legyen, aminek vizuális megjelenése illeszkedik az utca arculatába, és amellyel a Főépítész is egyetért.
Görgényi Máté: Látjuk és értjük az előttünk álló feladatokat. Köszönöm mindenkinek, hogy jelzik az
észrevételeiket, hiszen ennek megfelelően fogjuk tudni a legjobban kialakítani a közös munkához szükséges
feltételeket. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-75/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 110/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DYALE Kft. (székhelye:
1223 Budapest, Tűzliliom utca 31. fszt. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 49. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 18 m2-es területére a 2015. március 20. – 2015. október 31. közötti időszakra,
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 722.664,-Ft.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-80/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: A Ráday utca 17. és 19. sz. előtti területen lakossági kérelem alapján a teraszengedélyt
úgy adtuk meg, hogy a kapu előtti részt a kukák kihúzása miatt szabadon hagyják.
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dr. Mezey Adrienn: Az előterjesztés 6. bekezdése tér ki erre, próbáltuk figyelembe venni a társasház érdekeit.
Görgényi Máté: Ha jól értem, akkor az „A” határozati javaslat alapján figyelembe veszik a kérést, és az összes
szempont érvényesülni fog. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-80/2015. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 111/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Paris, Texas (székhelye:
1092 Budapest, Ráday utca 22.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es, illetve gyalogjárda
1 m2-es területére a 2015. április 1. – 2015. szeptember 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 135.360,-Ft.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-81/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-81/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 112/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a IF Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday u. 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m 2-es
területére 2015. április 1. napjától – 2015. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterülethasználathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 230.088,-Ft.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-82/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-82/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 113/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Elbaramous Kft.
(székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 32. 2. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 20. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére a 2015. március 19. – 2015. október 31. közötti időszakra,
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 604.470,-Ft.
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Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

(11 igen, egyhangú)

Sz-106/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: Ismét nem derül ki számomra, hogy melyik határozati javaslat tartalmazza a lakók
kérését.
dr. Mezey Adrienn: A bizottság az 1/B. határozati javaslatban veszi figyelembe a kérést.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-106/2015. sz. előterjesztés „1/B.” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 114/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PizzaPane Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 8 m2-es, illetve az előtte és mellette lévő gyalogjárda 9 m2-es
területére 2015. március 19. – 2015. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára a
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 685.066,-Ft.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-107/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: Ugyanaz a kérdésem. Melyik határozati javaslat tartalmazza a korábbi kikötésünket?
dr. Szabó József Zoltán: Jelen esetben az 1/A. határozati javaslat tartalmazza. Legközelebb igyekszünk
következetesebbek lenni, hogy az előterjesztésekben mindenhol ugyanaz a számozás feleljen meg ennek a
kritériumnak.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-107/2015. sz. előterjesztés „1/A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 115/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PizzaPane Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 22. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda útpálya felőli oldalon lévő területére a 2015. március 19. – 2015. december 31. közötti
időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul az alábbi bontásban:
-a 2015. március 19. – 2015. október 31. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti
gyalogjárda 14 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 564.172,-Ft
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-a 2015. november 1. – 2015. december 31. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti
gyalogjárda 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 18.032,-Ft.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-108/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Melyik határozati javaslat tartalmazza azt, hogy „fele-fele”, közös használatban tudják megoldani
a cégek?
dr. Mezey Adrienn: Olyan határozati javaslat nem készült, hogy felesben használják, mert kicsi lenne a terület.
Görgényi Máté: Úgy értettem, hogy közös „kooperációban” meg tudják-e oldani?
dr. Mezey Adrienn: Ilyen kérelmet nem nyújtottak be a cégek.
Gyurákovics Andrea: Kinek volt előtte engedélye, ki kérte előbb?
dr. Mezey Adrienn: A PizzaPane Kft-nek már van területe, a Frictus Kft-nek nincs. Az „1/A.” határozati javaslat
veszi figyelembe a szakhatóságot.
Görgényi Máté: Ha igazságosak akarunk lenni, akkor annak is szeretnénk területet biztosítani, akinek jelenleg
nincs kitelepülési lehetősége. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-108/2015. sz. előterjesztés
„1/A.” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 116/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Frictus Kft. (székhelye:
székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 24/A. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező – a Frictus Kft. üzlete melletti, a kozmetika és a kapubejáró előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda útpálya felőli
oldalán lévő 8 m2-es területére a 2015. március 19.– 2015. október 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz
kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj
bruttó 304.320,-Ft.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
Hidasi Gábor a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-109/2015. sz. előterjesztés
dr. Mezey Adrienn: A kérelmező elszámolta a területet, a rendelet előírja a felfelé kerekítést.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-109/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 117/2015. (III.18.) sz.

Határozat

12

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BB Royal Energy 68 Kft.
(székhelye: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es és a parkolósáv 8 m2-es területére 2015. március 19. napjától – 2015.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a
fizetendő közterület használati díj bruttó 443.278,-Ft.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
8./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre
Sz-84/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Mezey Adrienn: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Csarnok Bizi Kft. jogi képviselője útján többféle eljárást
is próbált kezdeményezni, ezek mindegyike lezárult, és semmilyen hátrányos jogkövetkezményt nem állapított
meg a JJG BOR Kft. ellen.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-84/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 118/2015. (III.18.) 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. kerület Csarnok tér 5. szám
előtti gyalogjárda 40 m2-es 2015. április 21. napjától – 2015. október 19. napjáig vendéglátó terasz kihelyezése
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.347.280,-Ft, azzal a kikötéssel, hogy a napernyő nem nyúlhat túl a terasz által elfoglalt terület határán.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
9./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-76/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-76/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 119/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fszt. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre,
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-a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére 2015. március 19. napjától –
2015. április 30. napjáig,
-a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 8 m2-es és forgalom elől elzárt rész 4 m2-es
területére 2015. május 1. napjától – 2015. szeptember 30. napjáig vendéglátó-terasz kialakítása céljára, a
közterület-használathoz 22 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, mely időszakra a
fizetendő közterület használati díj bruttó 332.122,-Ft.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
10./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-77-78/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-77/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Mivel a nyitvatartással korábban nem volt probléma, javaslom a 23.30 óráig történő nyitvatartási
idő meghatározását.
dr. Mezey Adrienn: Valóban nem volt semmilyen panasz a kiszolgálási idővel kapcsolatban.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-77/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 120/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
MALTIFOOD Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Orsovai utca 5. A. ép.) részére a 2015. április 6. – 2015. október
16. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Thaly Kálmán utca 50. szám előtt
található nem díszburkolatos parkoló 17 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás
maximális idejét 23.30 óráig hagyja jóvá, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 443.989,-Ft.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-78/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-78/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 121/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a FABITO Kft.
(székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 11. 3. em. 3.) részére a 2015. március 23. – 2015. október 31. közötti
időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem
díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét
23.00 óráig hagyja jóvá, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 592.673,-Ft.
Határidő: 2015. március 22.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

(11 igen, egyhangú)

11./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-71-72/2015., Sz-83/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-71/2015. sz. előterjesztés
dr. Mezey Adrienn: A Zrt. megváltoztatta a kérelmét, 2015. március 25-26-ra kéri az engedélyt.
dr. Szabó József Zoltán: A határozati javaslatban kérjük javítani az időpontot.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-71/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 122/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Épkar Zrt. (székhelye:
1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37505) hrsz-ú közterületekre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 12-16. szám előtti fél
útpálya, parkolósáv és gyalogjárda összesen 198 m2-es területére 2015. március 25. – 2015. március 26. a
toronydaru leszerelés miatti felvonulási terület kialakítására a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-72/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-72/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 123/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Rötzer Gelato Kft.
(székhelye: 2330 Dunaharaszti, Agorasztó utca 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (38043 ) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Soroksári út 35. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a 2015. április 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig
elektromos fagylaltos tricikliről történő árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a
fizetendő közterület használati díj bruttó 44.820,-Ft.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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Sz-83/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-83/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 124/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kkt. (székhelye:
1092, Budapest, Ráday utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929 ) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 37. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 2 m2-es területére (üzlete előtti részre) a 2015. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig virág
árubemutatás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj
bruttó 138.456,-Ft.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
12./ Határozat módosítása
Sz-70/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-70/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 125/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 56/2015. (II.18.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Kilences Körzet Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Kilences Körzet Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 10-12.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 10. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es, illetve a
Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére 2015. március 19.
napjától – 2015. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 789.024,-Ft.”
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté (ÜGYREND): Javaslom, hogy a bizottság a zárt ülés előtt, utolsó napirendi pontként tárgyalja az
Sz-129/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat - A Ferencvárosi Művelődési Központ által a Budapest IX. kerület Ferenc
tér területére rendezett „Tavaszköszöntő” rendezvény megtartására irányuló kérelem” című – előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 126/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy utolsó napirendi pontként
tárgyalja az Sz-129/2015. sz. – ”Sürgősségi javaslat - A Ferencvárosi Művelődési Központ által a Budapest IX.
kerület Ferenc tér területére rendezett „Tavaszköszöntő” rendezvény megtartására irányuló kérelem” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
14./ Sürgősségi javaslat - A Ferencvárosi Művelődési Központ által a Budapest IX. kerület Ferenc tér
területére rendezett „Tavaszköszöntő” rendezvény megtartására irányuló kérelem
Sz-129/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-129/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 127/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ferenc tér
díszburkolatos 100 m2-es területére, 2015. március 21. napjára a Tavaszköszöntő rendezvény megtartására a
közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. március 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 13. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 128/2015. (III.18.) sz. határozatok a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Görgényi Máté
elnök
Mészáros László
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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