Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2017. november 8-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,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Szilágyi Zsolt,
Hardi Flóra Alíz,
Hidasi Gábor,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről: Dr. Ruzsits Ákos Jenő, Szűcs Balázs főépítész, Dr. Kasza Mónika irodavezető, Puháné Bándi
Ágota csoportvezető, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Rudalics Márta Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
munkatársa, Dr. Világos István Pályázati és Jogi Iroda munkatársa, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017.
november 8-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz vane kérdés, észrevétel?
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 340/2017. (XI.08.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-429/2017., Sz-456/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem a Tompa utca területére
Sz-441/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-430-437/2017., Sz-457/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Díjcsökkentés, részletfizetés iránti kérelem
Sz-438-439/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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5./ Határozatok módosítása
Sz-459/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-455/2017., Sz-460/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

(6 igen, egyhangú)

Szilágyi Zsolt, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Görgényi Máté ÜGYREND): Kérem, szavazzunk arról, hogy a bizottság megadja a szót napirend előtt Szűcs
Balázs főépítész úrnak.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 341/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy napirend előtt megadja a
szót Szűcs Balázs főépítész úrnak.
Határidő: 2017. november 8.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Szűcs Balázs: Tájékoztatom a tisztelt bizottsági tagokat, hogy jövő héten csütörtök este 18.00 órakor Lakossági
Fórumot tartunk ebben a teremben, a készítendő új településképi rendeletről, Ferencváros Településképi Arculati
Kézikönyvéről, illetve a Bakáts projekttel kapcsolatban. Kérem, népszerűsítsék Önök is az időpontot. A honlapon
megtalálható a meghívó, illetve ki lesz rakva az ügyfélszolgálatokon, társasházakon. Remélem eléggé informatív
lesz, hiszen ez egy nagyon fontos új jogszabályunk, ami számos kérdésben befolyásolni fogja az emberek
mindennapjait, például a reklámokkal, a vendéglátó teraszokkal, a Bakáts tér átalakításával kapcsolatban.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-429/2017., Sz-456/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-429/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-429/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 342/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. (székhelye:
1092. Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti – üzlete előtti,
fal melletti - díszburkolatos gyalogjárda 7 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban a 2017. november 9. – 2017. december 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.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-456/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-456/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 343/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a NAJBOLJI Kft. (székhelye:
1135 Budapest, Szent László út 14. 4/433.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos parkoló 8 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. november 9. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati
rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. november 1. napjától a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp)
tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó
4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem a Tompa utca területére
Sz-441/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Eddig hány óráig volt terasz engedélye a helynek?
Kiricsiné Kertész Erika: Nem változott a nyitvatartási, illetve kiszolgálási idő, csak a négyzetméter változott. A téli
időszakra tekintettel kevesebbet kér, mint eddig.
Görgényi Máté: H-Cs: 23.00 óráig, P-SZo: 24.00 óráig, V: 23.00 óráig tartanak nyitva. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-441/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 344/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az L&L Amazing Event Kft.
(székhelye: 1087 Budapest, Ciprus utca 8.D.ép.fsz.11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám
előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban a 2017. november 9. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához vasárnaptól – csütörtökig 23.00 óráig, pénteken és szombaton 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben meghatározva 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 90 % és 100%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
3./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-430-437/2017., Sz-457/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-430/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-430/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 345/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Estires Kft.
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 11-13. fsz.1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es (üzletével szembeni) területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2017. november 9. – 2018. április 14. közötti időszakra, vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról
és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 10. napjától a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
(konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület
használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-431/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-431/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 346/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fekete Nyolcas Bt.
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban 2017. november 9. – 2018. április 1. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. szeptember 16. napjától a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati
díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-432/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-432/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 347/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GIRUBE Kft. (székhelye:
1093 Budapest, Lónyay utca 42. b. ép. 3. em. 34.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti
díszburkolatos útpálya 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. november 9. – 2018. március 14. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 16. napjától a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati
díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-433/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-433/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 348/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Halmanufaktúra Kft.
(székhelye: 1092. Budapest, Ráday utca 5. fsz. VIII.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. november 9. – 2018. április 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 12. napjától a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati
díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-434/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-434/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 349/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092.
Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában
lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. november 9.
– 2018. április 1. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a
közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 12.
§ (3) bekezdése alapján 2017. szeptember 16. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő
díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó. A
fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-435/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-435/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 350/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PINTAKOL Kft. (székhelye:
1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. A. ép. TT 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám
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előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban 2017. november 9. – 2018. március 25. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
(konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-436/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-436/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 351/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft.
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban 2017. november 9. – 2018. április 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
(konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 17. napjától a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati
díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-437/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-437/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 352/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szárnyas Csavar Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos parkoló 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. november 9. – 2018. március 14. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 2. napjától a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati
díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Sz-457/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-457/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 353/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft.
(székhelye:1182 Budapest, Üllői út 638.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos
használaton kívüli buszmegálló 2 m2-es (üzlete előtti) területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2017. november 9. – 2018. március 13. közötti időszakra, vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a
feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. november
1. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A
fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
4./ Díjcsökkentés, részletfizetés iránti kérelem
Sz-438-439/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-438/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-438/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 354/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Living-Hall Kft.
(székhelye:2119 Pécel, Honfoglalás út 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti gyalogjárda 9 m2es és a parkolósáv 34 m2-es területére kihelyezett vendéglátó terasz után felhalmozott 667.332,-Ft közterülethasználati díjtartozás 6 havi egyenlő (111.222,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését engedélyezi.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-439/2017. sz. előterjesztés
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Gyurákovics Andrea: Elolvastam az előterjesztést, és ha jól látom, 34 négyzetméteres dobogója van a helynek
az üzlete előtt. Azzal indokolja a díjcsökkentési kérelmét, hogy ez télen semmilyen funkciót nem lát el. A Ráday
utcában több helyen is van dobogós vendéglátóhely, akik télen elbontják a dobogót. Lehetséges, hogy nem jó a
párhuzam, de ha itt el tudják bontani, akkor ott miért nem? Minden évben kérte a díj mérséklését?
Szilágyi Zsolt: Az iroda szerintem megerősít abban, hogy tavaly is megadtuk a mérséklést, mert azt a területet
másra nem használnák, csak üresen ott állna. Arra hivatkoznak, hogy rengeteg pénzbe kerülne lebontani és újra
felépíteni.
Görgényi Máté: Ez a hely az adventi készülődés idején egy kiemelt helyszín. Nem egy parkolásra használható
helyen van és szerintem nem is zavaró ez a dobogó.
Kiricsiné Kertész Erika: Tavaly is kértek mentességet, 3 hónapra megkapták Polgármester úrtól és utána 90%
díjmérséklést a bizottságtól.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-439/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról, 90%-os díjmérsékléssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 355/2017. (XI.08.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pék Zoli Kft. (székhelye:
1098 Budapest, Dési Huber utca 20. A. ép. földszint 4.) részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca 20/A. –
Pöttyös utca sarkán a gyalogjárda 34 m2-es területén vendéglátó terasz üzemelése nélküli dobogótárolás után
2017. november 9. – 2018. március 15. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj összegét 90 %kal mérsékli.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
5./ Határozatok módosítása
Sz-459/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-459/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 356/2017. (XI.08.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 301/2017. (IX.06.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MINDIG HAZAI Kft.
(székhelye:1073. Budapest, Kertész utca 46. 3/17.) 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 területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. szeptember 7. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára
keddtől – szombatig 22.00 óráig, vasárnap 15.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva a
közterület-használathoz, - melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó díjtételnek a 80%-a,
illetve 85%-a - az alábbi bontásban hozzájárul:
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-a 2017. szeptember 7. – 2017. november 14. közötti időtartamra, 12 m2-es területre;
-a 2017. november 15. – 2017. december 31. közötti időtartamra, 4 m2-es területre.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 6. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 357-358/2017. (XI.08.) sz. határozatok a
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f
Görgényi Máté
elnök
Hidasi Gábor
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető

10

