Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2016. április 6-án 17.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:

dr. Bácskai János polgármester,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
dr. Mizsák Ildikó jegyzői munkatárs,
dr. Bánfi Réka irodavezető,
dr. Kasza Mónika irodavezető,
Madár Éva mb. irodavezető,
Apollónia Aranka irodavezető,
Puháné Bándi Ágota csoportvezető,
Varga Nóra csoportvezető,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Intzoglu István képviselő, dr. Horváth Dávid – Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil
Szervezete, Dombóvári Ferencné – Balázs Béla u. 34. sz. alatti társasház közös képviselője, Balázs Ádám.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016.
április 6-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel?
Szilágyi Zsolt: 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 167/2016. (IV.06.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-131/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
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2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem
Sz-133/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Határozatok módosítása
Sz-134-135/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ 2016. évi lakóház – felújítási pályázati felhívás
Sz-132/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Balázs Béla utcai kutyafutattó
Sz-128/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
6./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-129-130/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Szilágyi Zsolt: 2016. április 11-én lesz a „Költészet Napja”, és megemlékezést tartanak a Gát u. 3. szám alatt.
Szeretném kérni a Hivatalt, hogy intézkedjenek addigra, hogy a Gát u. 1. szám elől szállítsák el a szemetet.
Tudom, hogy a Haller u. 50-52. szám előtti terület nem a kerülethez tartozik, de oda is folyamatosan kirakják a
szemetet. Legyenek szívesek szólni az illetékeseknek az ügyben.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-131/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Apollónia Aranka: A három helyszínből a Lenhossék u. 24-28. sz. előtti helyszínt szeretném kiegészíteni azzal,
hogy „Vendel u. felőli részén”.
Görgényi Máté: A helyszín nem változott jelentősen, csak konkretizálva lett, hogy melyik „csücsök” a
kereszteződésben. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-131/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 168/2016. (IV.06.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2016. április 23., július
2., szeptember 17., november 26. és 2017. január 28.,szombati napokon megrendezésre kerülő
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-131/2016. számú
előterjesztésben meghatározott egységárakkal a vállalkozási szerződést kösse meg az A.S.A. Magyarország Kftvel, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
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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: 2016. április 23.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem
Sz-133/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-133/2016. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 169/2016. (IV.06.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a mismás.hu Kft.
(székhelye: 2143. Kistarcsa, Deák Ferenc utca 4. tetőtér 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete melletti, a volt „Gotti Étterem” előtti - közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a közterület
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2016. április 15. – 2016. október 31. közötti
időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj elő és utószezonban (01.01 – 05.31. és 09.01 – 12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m2/hó,
főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó 6.772,- Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
3./ Határozatok módosítása
Sz-134-135/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-134/2016. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kiosztásra került egy módosított határozati javaslat, ezt teszem fel szavazásra. Kérdés,
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-134/2016. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 170/2016. (IV.06.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 62/2016. (II.17.) sz. határozatát
úgy módosítja, hogy:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. al.
3.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EPM Consult
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Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti (az üzlete előtti,
illetve a szomszédos Mandarin Kávézó és Bisztró előtti) díszburkolatos gyalogjárda 16 m2-es területére – a pad
előtti terület kivételével – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2016.
április 7 - 2016. október 29. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig
tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használat díj elő és utószezonban
bruttó 4508, –Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6772, -Ft/m2/hó díjtételének a 100%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-135/2016. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Szintén kiosztásra került egy módosított határozati javaslat. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk az Sz-135/2016. sz. előterjesztés módosított „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 171/2016. (IV.06.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 135/2016. (III.09.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Rekon Zrt.
(székhelye:1122. Budapest, Maros u. 23.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36863) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hőgyes Endre u. 1-5.
számok előtti teljes útpálya és páros oldali parkolósáv területére, építési munkálatok elvégzése miatt forgalmi
rend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára az alábbi időpontokra, illetve az alábbi időszakok egy
napjára, az alábbi bontásban a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj
bruttó 196 Ft/m2/nap:
2016. március 10.; 29-31. közötti időszakra – 255 m2-es területre,
2016. május 10-12.; 16-17; 26-27. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. június 7-8.; 16-17; 27-28. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. július 4-5.; 18-19; 25-26. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. augusztus 8-9; 15-16.; 29-30. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. szeptember 5-6.; 26-27. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. október 10-11; 12-17; 18-19. közötti időszakra – 86 m2-es területre,
2016. november 8-9; 10-11. közötti időszakra – 86 m2-es területre.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
4./ 2016. évi lakóház – felújítási pályázati felhívás
Sz-132/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Gyurákovics Andrea: Tavaly a közös képviselőknek a táblákért a XX. kerületbe, egy nehezen megtalálható
helyre kellett elmenniük. Nincs a kerületben olyan táblakészítő, akit meg lehetne bízni, vagy ide szállítaná a
táblákat?
Madár Éva: Meg fogjuk keresni a megoldást arra, hogy a táblakészítő szállítsa ide a táblákat vagy keresünk a
kerületben valaki mást.
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-132/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 172/2016. (IV.06.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 2016. évi kerületi lakóház felújítási pályázat Sz-132/2016. számú előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívást, felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze a Bizottság elé elbírálás céljából.
Határidő: 1. pont: 2016. április 30.
2. pont: 2016. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
5./ Balázs Béla utcai kutyafutattó
Sz-128/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Mészáros László: A Balázs Béla utca páros oldalán található a kutyafuttató, a páratlan oldal pedig a
körzetemhez tartozik. Ez már végleges forma vagy van lehetőség arra, hogy a két végébe egy szemetest
helyezzenek el, akár zacskóval együtt? Kérem a FESZOFE Kft-t, hogy minél gyakrabban takarítsa, hogy a
környéken élőknek ne okozzon gondot a kutyafuttató.
Baranyi Krisztina: A TRX Consulting Kft. kicsoda, hogy ilyen nagylelkűen felajánlják, hogy állják a kutyafuttató
kialakításának a költségeit?
dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság! A kerület most már jó pár éve „hódol annak a szokásának”, hogy a
változtatásokhoz kérelmezést benyújtó cégekkel együttműködési megállapodást köt. A TRX Consulting Kft. is
ezek közé tartozik, az önkormányzat velük három témakörben kötött megállapodást, és az egyik tétel, hogy a
kutyafuttató kialakítását támogatja.
Ha az előterjesztés nem tartalmazza a szemetesek kihelyezését, akkor az helytelen. Vannak a kutyafuttatónak
minimum feltételei, legfőképpen az ott dolgukat végző kutyák termékeinek elhelyezésére szolgáló, mindennap
ürítendő, és tisztítandó szemetesek.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-128/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 173/2016. (IV.06.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a Balázs Béla u. 2-4-6.
szám előtti, 37446/3 hrsz-ú közterületen kutyafuttató kerüljön kialakításra.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 6. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és 174-175/2016. (IV.06.) 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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