Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2015. április 1-jén 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:

Szűcs Balázs főépítész,
Kozák Anikó irodavezető,
Apollónia Aranka irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
dr. Világos István jogi munkatárs,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: dr. Géczi Viktória - Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató-helyettese, Intzoglu István
képviselő, Balázs Ádám, Szalai Krisztián.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015.
április 1-jei ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel?
Gyurákovics Andrea: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Sajó Ákos: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 129/2015. (IV.01.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-146/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ 2015. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás
kiírása a palánták beszerzésére
Sz-137/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő
3./ Föld Napi rendezvény
Sz-147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
4./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-148/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel
kapcsolatos elszámolás
Sz-151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
6./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday utcában
Sz-139-140/2015., Sz-145/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Tompa utcában kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-130-133/2015. 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 kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-134/2015. 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
Sz-141/2015., Sz-149/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-135-136/2015., Sz-150/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Határozatok módosítása
Sz-142-144/2015. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Gyurákovics Andrea: Az előző ülésen döntöttünk a „Rombusz” előtti területtel kapcsolatos terasz engedélyről,
ami a Ráday u. 10-12. sz. előtti területen van. Tegnap még mindig ott voltak a Fruzsatus Kft. által ott hagyott
terasz állványok. Úgy tudom, hogy felszólítást kapott, sőt már büntetés is van folyamatban, de ennek ellenére
nem bontja el. A „Rombusz” így nem tudja használni. Van valamilyen eljárás folyamatban ellenük?
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Görgényi Máté: Javaslom, hogy Képviselő asszony a teraszpályázatokkal kapcsolatos napirendi pontoknál tegye
fel a kérdését, mivel napirend előtti hozzászólás esetén nincs mód a válaszadásra.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat tegnap az első két napirendi pontot megtárgyalta, és az
előterjesztéseket egyhangúan elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-146/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Gyurákovics Andrea: A társasházak táblakihelyezési kötelezettségével nincsenek jó tapasztalataim. A tábla
elkészítése, illetve a pénzutalások időpontja nem mindig a legoptimálisabb. Szeretném, ha lehetséges lenne,
hogy ne a kihelyezés ténye legyen a pályázat érvényességének egyik feltétele, hanem hogy adjon a ház egy
nyilatkozatot, hogy bizonyos időn belül kiteszi a táblát. Utólagosan is meg tudja rendelni, és ki tudja tenni, utána
esetleg 30 napon belül jeleznie kell a háznak a hivatal felé. Sok társasháznál előfordul, hogy olyan kivitelezők
„kerülnek képbe”, akik ellen felszámolás van folyamatban, nem rendelkeznek érvényes adószámmal. Tudom,
hogy ez a társasházak saját problémája, de közös képviselőként tudom, hogy van olyan társasházi közösség,
ahol egy ember összeszedve több meghatalmazást, a normális kivitelezőket lenyomva, be tudnak hozni
olyanokat, akik nem felelnek meg minden követelménynek. Van esetleg az önkormányzatnak erre ráhatása?
Lehetne esetleg egy kivitelezői listát készíteni?
Görgényi Máté: Ismerem a problémát. A táblák kihelyezésének csúszása oda vezet, hogy a pénzutalás is
eltolódik. A szabályozói értéke veszik el a táblának, ha előbb kiutaljuk a pénzt, mivel ha mégsem teszik fel a
táblát, akkor hogyan kéri vissza az önkormányzat a pénzt. Jogos az észrevétel, ezt valahogy érdemes lenne
kezelni.
Kulpinszky Eleonóra: A pályázatban szerepel, hogy mire lehet pályázni, ezek között van a felvonók felújítása is.
A jövőben lesz egy új uniós szabályozás a felvonók cseréjére, teljesen más műszaki, technikai előírásoknak kell
megfelelniük. Elképzelhető, hogy így mindegyik liftet ki kell cserélni, érdemes lenne ennek utánanézni.
Lehetséges, hogy most elköltünk több millió forintot, és két-három év múlva pedig egy teljesen más
szabályozásnak kell megfelelni. Szerintem ez kidobott pénz, kivéve, ha életveszélyt kell elhárítani.
Görgényi Máté: A bizottságnak lehetősége van a pályázatok elbírálásánál ezt figyelembe venni. Javaslom, hogy
ezt később vitassuk meg.
Kozák Anikó: Sajnos nincs rálátásunk arra, hogy milyen vállalkozókat bíznak meg, és nem is feladatunk ezt
bírálni.
A liftekkel kapcsolatban én is hallottam ilyen módosításról, de a bizottságnak lehetősége lesz a pályázatok
elbírálásánál figyelembe venni. Ha életveszélyes a felvonó, akkor természetesen fel kell újítani, ettől függetlenül,
tehát nem célszerű a pályázatból kivenni.
Gyurákovics Andrea: Saját tapasztalatból mondom, hogy ami 5 éve nem volt légörvényes kémény, és a
FŐKÉTÜSZ Kft. átvette, az most már az. Nem tudunk előremenni, mert ugyanebbe a történetbe „szaladunk bele”,
ami most jó, az lehet, hogy két év múlva már nem lesz jó.
Hidasi Gábor: A Hivataltól szeretném megkapni a választ a tegnapi József Attila Városrészi Önkormányzat
ülésén elhangzott kérdésre. A pályázatba jó lenne beleépíteni, hogy ha a társasház megnevezi a céget, akivel el
kívánja végeztetni a munkát, akkor az önkormányzat utánanézhessen, és ha hibákat talál, akkor a pályázati
pénzt nem adja oda a háznak, hanem felkéri a házat, hogy írjon ki új pályázatot. Kérem a jogászokat, hogy
fogalmazzák meg úgy, hogy az önkormányzatnak legyen vétójoga, ha olyan céget talál, aki felszámolás alatt áll.
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Görgényi Máté: Ennek a technikai lebonyolítását nem látom biztosítottnak.
Kozák Anikó: Véleményem szerint ez nem járható út, így soha nem kapják meg a támogatást. Ha ismerjük a
cégeket, akkor lehetne készíteni egy listát, ami alapján ki lehetne szűrni a problémásakat.
Görgényi Máté: Nem tudom, hogy az önkormányzatnak milyen jogosultsága van arra, hogy ilyen listákat
közöljön. Komoly felelősség van ebben, gazdasági károkozás, stb. Azt vizsgáljuk, hogy adott társasházak
esetében a felújítási munka kivitelezésénél milyen problémák adódhatnak. Van olyan kimutatás, hogy emiatt
esetleg valahol meghiúsult a felújítás?
Kozák Anikó: Léteznek adatok, de egyik sem publikus, nem hivatalos. El tudunk készíteni ilyen listát, de azt
zártkörűen kell kezelni, tehát egy bizottsági döntés esetében úgy tennénk javaslatot a pályázat elbírálására, hogy
a „kivitelező nem megfelelő”. Esetleg, ha a pályázatot leadja a társasház, akkor tudnánk jelezni a „nem publikus”
táblázat alapján, hogy keressen másik kivitelezőt. Ezt tudnám elképzelni, mint járható út.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy az eredeti formában írjuk ki a pályázatot, de kérem a Városüzemeltetési és
Felújítási Irodát, illetve a Jogi és Pályázati Irodát, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot, és adjanak tájékoztatást a
bizottság részére, miként lehetne a problémát kezelni.
Hidasi Gábor: Nem kaptam választ az előző kérdésemre, miszerint a tegnapi József Attila Városrészi
Önkormányzat ülésén elhangzott egy kérdés. Sikerült esetleg felvenni a kapcsolatot a közös képviselővel?
Görgényi Máté: A tegnapi ülésen elhangzott egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. A lista 9. pontja, amit
a mellékletben csatolni kell a pályázathoz, a „MŰSZAKI ELLENŐR igazolása az elkészült munka műszaki
megfelelőségéről (bruttó 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetén)”. Ez mit takar?
Tudunk esetleg ehhez valamilyen formanyomtatványt rendelkezésre bocsátani, ami segíti a pályázók munkáját?
Kozák Anikó: Ez egy egyszerű megfelelőségi nyilatkozat, ami a 2. pont „egyéb” részében már szerepel. Annyit
takar, hogy a cég a munkát elvégezte, de 2 millió forint feletti értéknél nekünk ezt kötelességünk elkérni. Nem
feladatunk műszakilag vizsgálni, hogy a munka elkészült-e, a közös képviselő, illetve a műszaki ellenőr
állásfoglalása alapján kell a támogatást megadnunk. Ez a pont kétszer szerepel, nekünk ez csak egy
megerősítés, de nem szükséges.
Görgényi Máté: Érthetem úgy, hogy gyakorlatilag ez egy felesleges pont?
Kozák Anikó: Végülis igen.
Görgényi Máté: Konkrét pályázó esetében ez kérdésként vetődött fel. Tudunk adni erre egy egyszerű
formanyomtatványt?
Kozák Anikó: Formanyomtatvány nincs, de tudunk készíteni.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy legyen egy minta, vagy egy pár soros magyarázat arra vonatkozólag, hogy mi is
ez.
Gyurákovics Andrea: Egyáltalán nem felesleges ez a pont, közös képviselőként elmondom, hogy miért. A
gázhálózat, villamos hálózat, liftfelújítások műszaki felelősei kimennek, a munkaterületen ott kell lenniük,
felelősséget vállalnak a munkáért. Nekem sokszor jól jött, hogy ott volt a műszaki vezető, és végigkísérte a
munkafolyamatot, vezette az építési naplót. Azok a műszaki felelősök, akik kamarai igazolással rendelkeznek,
pontosan tudják, hogy mit és hogyan kell leírni a megfelelőségi nyilatkozatban, nem kell nekik „szamárvezető”.
Komoly emberek, akik tudják, hogy mi az, amire ők felelősséget vállalnak. Természetesen lehet
formanyomtatvány, ami a munkájukat segíti, de szerintem nagyon jó ez a pont a pályázatban.
Kozák Anikó: Egy percig nem vitattam ezt a tényt, csak ez a pont jelenleg kétszer szerepel a pályázati
felhívásban.
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Görgényi Máté: Ha kétszer szerepel egy csatolandó listában valami, akkor az félrevezető. A 9. pontnál arra
gondol az ember, hogy ez miben különbözhet a másiktól.
Kozák Anikó: Annyiban ad többletinformációt, hogy meg van határozva, hogy 2 millió forint felett kell a műszaki
ellenőr igazolása.
Görgényi Máté: Adott esetben a 9. pontot ki lehet venni, és a 2. pontot pedig ki lehet egészíteni azzal, hogy 2
millió forint feletti összegnél szükséges a műszaki ellenőr igazolása. Javaslom, hogy a bizottság az elhangzott
módosításokkal fogadja el a pályázati felhívást. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-146/2015.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 130/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 2015. évi kerületi lakóház-felújítási pályázat Sz-146/2015. számú előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívást, azzal a kiegészítéssel, hogy a 9. pont törlése kerül, és a 2. pont kiegészül a „2 millió
forint feletti összegnél szükséges a műszaki ellenőr igazolása” szövegrésszel.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze a bizottság elé elbírálás céljából.
Határidő: 1. pont: 2015. április 1.
2. pont: 2015. április 30.
3. pont: 2015. július 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
2./ 2015. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési
eljárás kiírása a palánták beszerzésére
Sz-137/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén történt egy olyan módosítás, miszerint a 2 millió
forintban maximáltuk a keretösszeget. Minden évben így történt, de a határozati javaslat ezt nem rögzítette. A
támogatás a környezetvédelmi sorról megy, ami ennek a bizottságnak a kompetenciája, ezért adtam a
tájékoztatást a Részönkormányzat részére.
Hidasi Gábor: A tegnapi ülésen Görgényi Máté képviselő módosításával lett feltéve szavazásra a határozati
javaslat. Nem értem, akkor hogy nem került bele a határozatba.
Görgényi Máté: Az alap határozati javaslatban ez nem szerepelt, ezért kértem a módosítást. A tegnapi ülésen
született határozat már tartalmazza. A József Attila Városrészi Önkormányzat által hozott határozat ajánlás a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság számára. Ha úgy dönt a bizottság, hogy ezt
a határozati javaslatot is módosítani kívánja, akkor megteheti. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az
Sz-137/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy 2.000.000,- Ft a maximális
keretösszeg, és 11.068 db egynyári palánta kerül biztosításra.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 131/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. évi „Föld Napja”
alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki az Sz-137/2015. számú
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és formában.
Határidő: 2015. április 2.
Felelős: Görgényi Máté elnök,
Sajó Ákos képviselő
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. évi „Föld Napja”
alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz a 2015. évi költségvetés 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor
terhére bruttó 2 000 000,-Ft keretösszeget biztosít, melyből összesen 11.068 darab, vegyesen petunia, pistike,
begónia, kisvirágú „büdöske” fajtájú egynyári virágpalántákat kíván beszerezni az Everling Kft., a Boróka 98 Kft.
és a FESZOFE Kft. cégek részvételével meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásával.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: Görgényi Máté
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
a) gondoskodjon a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázat lebonyolításáról és a beérkezett
pályázatokat terjessze a bizottság elé döntés céljából.
b) gondoskodjon a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták beszerzésére
vonatkozó a határozat 2./ pontjában részletezett meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásáról azzal a
feltétellel, hogy a beszerzendő virágpalánták konkrét száma a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázat
eredménye alapján kerül meghatározásra.
c) a b) pont alapján lefolytatott beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat terjessze a bizottság elé a
nyertes ajánlattevő kiválasztása céljából.
Határidő: a) pont: a kiírásra 2015. április 2., előterjesztésre 2015. április 30.
b) pont: 5 nap
c) pont: 2015. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
3./ Föld Napi rendezvény
Sz-147/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-147/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 132/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. április 25-én
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 1.500.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi
költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a Föld Napi rendezvényt bonyolítsa le.
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. április 25-én
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
Polgármestert, 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, hogy 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 Polgármestert, 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,
17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2015. április 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
4./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-148/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-148/2015. sz. előterjesztések határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 133/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. április 25., július 4., szeptember
19., november 28. és 2016. január 30., szombati napokon megrendezésre kerülő veszélyeshulladék-gyűjtési
akcióval egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-148/2015. számú előterjesztésben meghatározott
egységárakkal a 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 a Pálinkás László általi
szórólapterjesztéssel, és felkéri a Polgármestert, 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
szórólapterjesztésekért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 85.050,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi
költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
5./ A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel
kapcsolatos elszámolás
Sz-151/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Kulpinszky Eleonóra: Nem hallottam még erről az egyesületről, számomra ismeretlenek. El tudná mondani
valaki, hogy mivel foglalkoznak, mióta dolgozunk együtt velük, hol lehet velük találkozni?
Apollónia Aranka: A 2014. évi beszámolójukban az egyesület beszámol a tevékenységéről. Legfőbb feladatuk a
rendőrség munkájának segítése. Bizottsági támogatással rendszámfelismerő rendszert tudtak vásárolni, amivel
ellopott járműveket kutattak fel. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkáját is segítik, kerületi rendezvényeken
is részt vesznek, a Föld Napja programot is szokták segíteni.
Baranyi Krisztina: Feltettem én is ezt a kérdést a Rendőrkapitány úrnak, aki azt mondta, hogy nagyban segítik a
munkájukat, az autóik a Rendőrkapitányság területén állnak. Innen indulnak járőrözni, és rendezvényeket szoktak
biztosítani. A Bakáts téren szoktam látni az autóikat, amire nem tudom, miért van szükség. A Ferencvárosi
Közterület-felügyelet munkájába jobban be kellene őket vonni.
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-151/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 134/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2014.
évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatást az alábbiak szerint fogadja el:
- közüzemi költségek
40.000,- Ft
- telefon, internet költség
50.000,- Ft
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM online kapcsolat)
60.000,- Ft
- üzemanyag költség
450.000,- Ft
- egyéb költségek
700.000,- Ft
(gépjárműbeszerzés)
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
6./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday utcában
Sz-139-140/2015., Sz-145/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-139/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-139/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 135/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft.
(székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 645.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 30 m2-es, illetve a használaton kívüli buszmegálló előtti
gyalogjárda 4 m2-es területére a 2015. április 2. – 2015. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.298.463,-Ft.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-140/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-140/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 136/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye:
1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti – a „ROMBUSZ”
elnevezésű vendéglátó egység előtt, a vasházas transzformátor előtti, a gyalogjárda útpálya felőli oldalán lévő díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a 2015. április 6. – 2015. október 15. közötti időszakra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
141.328,-Ft.
Határidő: 2015. április 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-145/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-145/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 137/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FALDAS Italy Kft.
(székhelye: 1143 Budapest Stefánia út 81. 2. em. 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám
előtti parkolósáv 14 m2-es területére, a 2015. április 13. – 2015. december 31. közötti időszakra vendéglátó
terasz kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
637.784,-Ft.
Határidő: 2015. április 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
7./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Tompa utcában kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-130-133/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-130/2015. sz. előterjesztés
Mészáros László: A napirendi pontban olyan cégek szerepelnek, akiknek néhány hónappal ezelőtt nem adtunk
közterület-használati engedélyt, mert tartozásuk volt. Kiegyenlítették a tartozást?
Kozák Anikó: Igen, kifizették. A CHILI PEPPER Kft. esetében korlátozásokkal javasoljuk megadni az engedélyt.
Kulpinszky Eleonóra: Ha bead a cég egy felülbírálati kérelmet, akkor a határozat időközben módosítható?
Kérhetnek esetleg napernyőt?
Kozák Anikó: Most is használhatnak napernyőt, csak bizonyos időintervallumban nem, de kérhetik a módosítást.
Görgényi Máté: A 7.00 és 16.00 óra közötti időintervallum mi alapján lett meghatározva?
Mészáros László: Akkor nem lehet ott parkolni.
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-130/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 138/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI PEPPER Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 7. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám
előtti díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére a 2015. április 2. – 2015. október 31. közötti időszakra,
vendéglátó-terasz kialakítása céljára bruttó 840.180,-Ft közterület használati díj megfizetése mellett a közterülethasználathoz 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi kikötéssel járul hozzá:
-a CHILI PEPPER Kft. köteles gondoskodni a kihelyezett KRESZ táblák láthatóságának biztosításáról,
azokat sem napernyővel, sem más tárggyal nem takarhatja el. A Kft. a napernyőt munkanapokon 7 00 és
1600 között nem nyithatja ki.
A CHILI PEPPER Kft. köteles betartani a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban aláírt alábbi feltételeket:
-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 kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 méter távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében
az előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.
-A forgalmi sáv (szabad) 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 terasz szélessége nem érheti
el a parkolósáv szélességét.
-A terasz korlátra az utcában éppen aktuális forgalmi irányból, (F-024) „iránytábla (jobbra)) tájékoztató
jelzőtáblát kérünk kihelyezni.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-131/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-131/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 139/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VINOX Hungary Kft.
(székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 12. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére a 2015. április 15. – 2015. október 31. közötti időszakra,
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben
meghatározva hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 652.320,-Ft.
Határidő: 2015. április 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Sz-132/2015. sz. előterjesztés
Kozák Anikó: A VINOX Hungary Kft. esetében szintén korlátozásokkal javasoljuk megadni az engedélyt, hogy a
gyalogjárda területén 1,8 méter széles sávot biztosítson a gyalogosoknak.
Fröhlich Péter a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Szilágyi Zsolt: Előző bizottsági ülésen nem fogadtunk el kérelmeket 1,8 méterrel, mivel 2 méteres helyet
szükséges biztosítani. Most miért fogadjuk el?
Kozák Anikó: A Ráday utcára vonatkozik a 2 méteres távolság, és minden más helyen 1,5 méter szükséges.
Görgényi Máté: Elgondolkodtató az észrevétel. Némi harmonizáció szükséges lenne a rendelkezések között.
Baranyi Krisztina: Ott soványabbak a járókelők? Miért van ez a megkülönböztetés?
Szűcs Balázs: Az előírásokat a Szabályozási Terv tartalmazza, a Belső-Ferencvárosban más előírások
érvényesek, mint a Középső-Ferencvárosban. Annak idején a nagyobb turisztikai forgalom indokolta a Képviselőtestület döntését. Ha szeretnének ezen módosítani, akkor a Szabályozási Tervben kell a számokat
egységesíteni.
Kulpinszky Eleonóra: Azzal is magyarázható, hogy a Ráday utca mind a két oldala szinte tele van terasszal,
addig a Tompa utcának az egyik oldala mindig szabadon van hagyva. A közlekedés sokkal könnyebb a Tompa
utcában, nem egyforma a két utcaszakasz igénybevétele.
Görgényi Máté: Amennyiben ezen szeretnénk módosítani, akkor elő lehet terjeszteni.
Gyurákovics Andrea: Tavaly volt egy lakossági panasz, ugyan nem ez a céggel kapcsolatban, hanem az
előzővel, de azért furcsa, hogy ugyanarra a területre másik cég ad be ugyanazzal a pályázati feltétellel kérelmet.
Itt nekem más fenntartásaim is vannak. Tavaly nem sikerült az 1,8 métert betartani, akkor az új cég garantálja,
hogy betartja?
Görgényi Máté: Magam részéről nem látok összefüggést a két cég között, hacsak nem arra céloz Képviselő
asszony, hogy ugyanazok az üzemeltetők.
Varga Nóra: Tavaly azzal kapcsolatban érkezett panasz, hogy egy bizonyos helyen nem biztosította az
átkeléshez a sávot. A többi helyen a 2 méteres hely is biztosítva van.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-132/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 140/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VINOX Hungary Kft.
(székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 38 m2-es területére a 2015. május 1. – 2015. október 31. közötti időszakra,
vendéglátó-terasz kialakítása céljára bruttó 1.285.920,-Ft közterület használati díj megfizetése mellett a
közterület-használathoz 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi kikötéssel járul
hozzá:
-a VINOX Hungary Kft. köteles gondoskodni az útpályán történő komfortos átkelésről oly módon, hogy a
gyalogjárda területén 1,8 méter széles sáv folyamatosan szabadon hagy. Oda sem teraszt, sem egyéb
tárgyat (pl. virágládát) nem helyezhet ki.

11

Határidő: 2015. április 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

(11 igen, egyhangú)

Gyurákovics Andrea: A napirend előtti hozzászólásomat szeretném megismételni. Az előző ülésen döntöttünk a
„Rombusz” előtti területtel kapcsolatos terasz engedélyről, ami a Ráday u. 10-12. sz. előtti területen van. Tegnap
még mindig ott voltak a Fruzsatus Kft. által ott hagyott terasz állványok. Úgy tudom, hogy felszólítást kapott, sőt
már büntetés is van folyamatban, de ennek ellenére nem bontja el. A „Rombusz” így nem tudja használni. Van
valamilyen eljárás folyamatban ellenük? Több szabálytalanság is felmerül. Van egy közjegyzői letét, amit minden
cégnek le kell tennie, és ez arra jogosítja az önkormányzatot, hogy elbontassa az állványt. Így végre használni
tudná az a cég a teraszt, akinek engedélye van rá.
Varga Nóra: A cég részére felszólítást küldtünk, hogy távolítsák el a napernyőtalpakat, és amennyiben nem
tesznek ennek eleget, úgy az önkormányzat a költségükön elszállíttatja. A cég azt a tájékoztatást adta, hogy már
kérték az elszállítást, de a szállítócég nem jön ki. Ötszörös büntetést tudunk kiszabni, illetve ráterheljük az
elszállítási költségeket a cégre.
Görgényi Máté: Határidőt adott meg az iroda részükre? A büntetés behajtásával a másik cégnek okozunk
gazdasági kárt.
Szirmai András: Mi van abban az esetben, ha a hivatal nem tudja addig elbontatni az oszlopokat? A másik céget
károsítja, aki bérbe vette a területet?
Varga Nóra: A másik cég kérheti a közterület-használati díjnak mérséklését vagy elengedését ennek
kompenzálására. 24 órás határidőt szabunk a felszólításokban, ami már letelt.
Görgényi Máté: Szeretném, ha ez az ügy 24 órán belül megoldódna. Ha az iroda segítséget kér, akkor a
képviselők szívesen beszélnek a FESZOFE Kft. igazgatójával is. Figyeljünk oda, mert jelentős konfrontációt tud
okozni az ilyen ügy, megint csak a gazdasági károkozás kerül elő, ami nem pozitív dolog.
Sz-133/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-133/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 141/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a RAPADURA Kft.
(székhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 8. 3. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 26. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es területére a 2015. április 2. – 2015. szeptember 30. közötti időszakra,
vendéglátó-terasz kialakítása a közterület-használathoz 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben
meghatározva hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 303.138,-Ft.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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8./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-134/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: A Bonjour Café Kft. még nem végzett ilyen jellegű tevékenységet, de 22.00 óráig limitáljuk a
nyitvatartást, mivel nyitott teraszról van szó.
Baranyi Krisztina: Ez megelőlegezett ítélkezés? Még a bűnöst is csak akkor lehet bűnösnek nevezni, ha elítélik.
Most kezdték a vendéglátó terasz működtetését, és rögtön arra gondolunk, hogy hangoskodás, verekedés lesz?
Kövessenek el valamit, és utána korlátozzuk a nyitvatartásukat, egyelőre ártatlanok.
Görgényi Máté: Egyetértek, és ezért is próbáltam „kiugrasztani a nyulat a bokorból”. Úgy látszik valamilyen
hatékonysággal nekem is sikerül néha. Nem látok én sem arra indokot, hogy másfél órával csökkentsük a
nyitvatartásukat, valószínűleg jelentős bevételtől fosztjuk meg a céget.
Szirmai András: Ha jól emlékszem az előző bizottsági ülésen is kiadtunk egy 23.30 óráig tartó nyitvatartási
engedélyt.
Görgényi Máté: Kérjük az irodát, hogy amennyiben bármilyen panasz érkezik, azonnal hozzák vissza a bizottság
elé az ügyet. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-134/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról, 23.30 óráig tartó nyitvatartási idővel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 142/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bonjour Café Kft.
(székhelye: 1095 Budapest, Páva utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37609) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015. április 2. – 2015. november 30. közötti időszakra, vendéglátóterasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva
az alábbi bontásban hozzájárul:
-a 2015. április 1. – 2015. április 30. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám előtti
gyalogjárda 3 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 11.093,-Ft
-a 2015. május 1. – 2015. november 30. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám
előtti gyalogjárda 10 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 325.958,-Ft.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(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
Sz-141/2015., Sz-149/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-141/2015. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: A Mátyás u. 1. szám az egyetem alatti kávézó, akinek 10-15 négyzetméteres belső
terasza van az egyetem felőli oldalon. A terasz a gyalogos járdán lenne, ami a Csarnok térhez kapcsolódik?
Kozák Anikó: Igen.
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-141/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 143/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a WEPIST Bt. (székhelye:
1239 Budapest, Szőlődomb utca 12.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (37063) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Mátyás utca 1. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 2 m2-es területére, a 2015. április 2. – 2015. november 30. közötti időszakra vendéglátó terasz
kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
85.396,-Ft.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-149/2015. sz. előterjesztés
Varga Nóra: Az egyik határozati javaslatot módosítani kellett 1 darab állópult kihelyezésére, és a másik
határozati javaslatban pedig el kell fogadni az új közterület-használati kérelmet.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-149/2015. sz. előterjesztés „1/A.” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 144/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 300/2014. (XI. 05.)
számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JÓPIPA” SÖRÖZŐ Kft.
(székhelye: 1203 Budapest, Dessewffy u. 24.) részére
1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 1 m2es területére, 1 darab állópult kihelyezése céljára 2014. november 6. napjától – 2015. április 12. napjáig
(vasárnapok és ünnepnapok kivételével) a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 8 m2es területére, 2015. április 13. napjától – 2015. április 15. napjáig (vasárnapok és ünnepnapok kivételével)
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 3.600,-Ft.
Határidő: 2014. április 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-149/2015. sz. előterjesztés „2/A.” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 145/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „JÓPIPA” SÖRÖZŐ Kft.
(székhelye: 1203 Budapest, Desewffy utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám
előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 8 m2-es területére, a 2015. április 16. – 2015. október 31.
közötti időszakra (vasárnapok és ünnepnapok kivételével) vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterülethasználathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 242.416,-Ft.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
10./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-135-136/2015., Sz-150/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-135/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-135/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 146/2015. (IV.01.) 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 (37724) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Gát uca 113. szám közötti szakasz 2000 m2-es területére, 2015. április 11. napjára a József Attila Emlékhely átadással
összefüggő teljes útlezárással történő kormányzati és más vendégek parkoltatása céljára a közterülethasználathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-136/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-136/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 147/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HUNGAROFEST
NONPROFIT Kft. (cím: 1062 Budapest, Kisfaludy u. 32.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező
-a (37282) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tűzoltó utca (Ferenc körút és Bokréta utca közötti szakasz) 5500
m2 területére,
-a (37467 és 37136) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Berzenczey utca (Ferenc tér és Üllői út közötti
szakasz) 3833 m2 területére,
-a (37460) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 250 m2 területére,
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-valamint a (37488 és 37124) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Páva utca (Tompa utca és Üllői út közötti
szakasz) 3660 m2 területére a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények
előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII.31.) korm. határozat értelmében
megrendezésre kerülő Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja nevű rendezvény megtartása
céljára helyszín biztosítás, és felvonulás miatt 2015. április 15. napjától – 2015. április 16. napjáig a
közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. április 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-150/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-150/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 148/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VODAFONE
MAGYARORSZÁG Zrt. (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/27) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Róth Miksa utca 60
m2 díszburkolatos területére 2015. április 9. napjára, a Cserhát Mentőkutyás Egyesület ügyességi gyakorlatának
megtartása céljára a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. április 8.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
11./ Határozatok módosítása
Sz-142-144/2015. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-142/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-142/2015. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 149/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 89/2015. (II.18.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PADOS PIPI Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a PADOS PIPI Bt. (székhelye: 1174 Budapest, Rákóczi Ferenc utca
39.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a PADOS
PIPI Bt. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/B. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a 2015. április 2. - 2015. október 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 496.470,-Ft.”
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-142/2015. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 150/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 90/2015. (II.18.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PADOS PIPI Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a PADOS PIPI Bt. (székhelye: 1174 Budapest, Rákóczi Ferenc utca
39.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a PADOS
PIPI Bt. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/A. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es területére a 2015. április 2. - 2015. október 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 954.750,-Ft.”
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-143/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-143/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 151/2015. (IV.01.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 52/2015. (II.18.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a BEGOM Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. (székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi utca 2/A. 1. em. 1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a BEGOM Kft. üzlete előtti
és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos útpálya
25 m2-es területére a 2015. április 2. - 2015. október 20. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára
a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 917.050,-Ft.”
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Sz-144/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-144/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

17

VVKB 152/2015. (IV.01.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 33/2015. (II.18.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft.
(székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi utca 2/A. 1. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 5. szám előtti
díszburkolatos útpálya 3 m2-es területére 2015. március 1. napjától – 2015. április 1. napjáig vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 13.974,-Ft.”
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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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