Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2018. július 6-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Görgényi Máté elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Mészáros László,
Sajó Ákos,
Hidasi Gábor,
Szilágyi Zsolt,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, Apollónia Aranka irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Puháné Bándi
Ágota csoportvezető, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Teszár Hedvig Polgármesteri és
Jegyzői Kabinet munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018.
július 6-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság a
Sz-305/2018. sz. – ”Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala” című – előterjesztést vegye le
napirendjéről. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 247/2018. (VII.6.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ 2018. évi templompályázatok elbírálása
Sz-303/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzata elkészítésének elindítása eljárásban
Sz-304/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-306/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
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4./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2018” pályázat
Sz-307/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-308/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-312/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére
Sz-311/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Forgalmi rend változással járó Kulturális Rendezvény kérelem
Sz-310/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelem
Sz-313/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Dr. Kulpinszky Eleonóra: A lakók jelzése alapján a tudomásomra jutott, hogy a Mester utcában ma éjszaka fát
metszettek. Kaptunk erről tájékoztatást és ki lett értesítve a lakosság?
Hosszabb szünetre megyünk és a nyári árnyas részek nagyon kedveznek a különböző életvitelek fenntartásához.
Sajnos nincs jelen a Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, de fokozottan kérem a távolból is – remélem,
hogy jegyzőkönyvet olvas -, hogy figyeljenek oda a hajléktalanokra, főleg a Tompa utcában, az Angyal István
parkban. Rengeteg visszajelzést kapok – tudom, hogy fővárosi terület -, hogy folyamatosan ott ürítenek. Ez
nyáron borzasztóan veszélyes.
Érdeklődni szeretnék, kiderült-e valami arról, hogy a játszóterek emberi ürülék általi megbecstelenítését ki követte
el? Köszönöm az irodának, hogy azonnal intézkedtek és eltüntették.
Szili Adrián: Kaptunk értesítést, a FŐKERT Zrt. munkatársai végzik a gallyazást járókelős bejelentés alapján,
ami fényképpel mellékelve mutatja, hogy a Mester utca 3. szám környékén nagyon ránőttek a fák ágai a
vezetékekre. Csak biztonságos körülmények között tudják megcsinálni a gallyazásokat, ez éjfél és hajnali 3.00
óra között van, amikor az áram kikapcsolása biztosítja, hogy áramütés veszélyeztetése nélkül meg tudják
csinálni. Tegnapelőtt tájékoztattam erről Jegyző Urat, Aljegyző Asszonyt és a sajtó munkatársait, akik azt ígérték,
hogy megjelenítik a médiákban. Időben tájékoztattunk mindenkit.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ 2018. évi templompályázatok elbírálása
Sz-303/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Az előterjesztőt kérdezem, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Az idén is meghirdettük a templompályázatot, amire 5 darab pályázat érkezett. A kérelmek
összege 17.610.180 forint, de 10.000.000 forint áll rendelkezésre ezen a soron. Tavaly is arányosan kerek
összegeket osztott szét a bizottság. Itt 4 pályázó nagyságrendileg 3.000.000 forint körüli összeget igényelt, az
Örökimádás Lelkészség 6.000.000 forintot kért a Róth Miksa üvegablak rekonstrukciójára. Ha a bizottság
elfogadja azt a javaslatot, hogy pályázónként 2.000.000 forintot adjunk, akkor szerintem ez egy igazságos döntés
lesz.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-303/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról, pályázónként 2.000.000 forint támogatási összeggel kiegészítve.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 248/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a védett templomok és egyházi
tulajdonú épületek felújításának támogatására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek alapján a rendelkezésre álló
10.000.000 forint keretösszeget a pályázók között az alábbiak szerint osztja fel, az egyes pályázók által a
pályázatukban megjelölt felújítási munkák együttes vagy önálló megvalósításának a támogatására:
pályázó
támogatás összege
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
2.000.000 Ft
Egyházkerülete
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
2.000.000 Ft
Kaníziusz Szent Péter Templom
2.000.000 Ft
Szent Vince Plébánia
2.000.000 Ft
Örökimádás Lelkészség
2.000.000 Ft
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert a
megállapodások nyertes pályázókkal történő megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
2./ „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata elkészítésének elindítása eljárásban
Sz-304/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Az előterjesztőt kérdezem, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Újabb „szerencsés konstelláció”, hogy egy olyan beruházási igény jelentkezett a Timót utca és
környéke KSZT területén, amely a szabályzat módosítását, illetve újraalkotását jelenti KÉSZ formájában. A két
beruházó „vállvetve” vállalná a módosítás költségeit, így önkormányzati közpénz nem kerül felhasználásra.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy ezen túl még van a kerületben jó néhány olyan régi KSZT, amelyek
előkészítésére idén mindenképpen szükség lesz. Itt már beruházói finanszírozásra nem lehet számítani, tehát az
év második felében több olyan KÉSZ készítést is elkezdünk megrendelni, amire költségvetési fedezetünk van, de
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beruházói fedezet nem érkezett. Ezek valóban közpénzbe fognak kerülni, de így a december 31-i véghatáridő
„hajrájában” nagyon jól fogunk állni. Kérem, támogassák a határozati javaslatot.
Szilágyi Zsolt: Megmondaná ki az a két befektető és mit építenek ott?
Szűcs Balázs: Természetesen mindketten munkásszállót építenek, ez a „sláger” idén.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-304/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 249/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért
és támogatja a „TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári
út által határolt területen Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének kezdeményezését.
Határidő: 2018. július 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
3./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési
intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-306/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Ha megismerték az előterjesztést, akkor látható, hogy az elszámolás kapcsán vannak még
hiányosságok. Tekintettel arra, hogy az újabb pályázatot mindenképpen szeretném, ha ki tudnánk írni, hogy
legyen ideje az intézményeknek átgondolni a következő évi programjukat, ezért ezekkel a pontokkal javaslom
elfogadni az előterjesztést. Kitűnik az előterjesztésből, hogy az Önkormányzat jelentős „gesztusokat gyakorol” az
intézmények irányába, és biztosítja a lehetőséget, hogy rendezzék az elszámolás kapcsán jelentkező
hiányosságaikat. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-306/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 250/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi
zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák)
intézményeiben 2017” pályázat keretében, a kerületi bölcsődék és óvodák részére nyújtott támogatás
felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK
AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME

Csicsergő Óvoda, Thaly
Kálmán u. 38.

TÉMAKÖR
Zöldítés (növények, kövek), kirándulások (útiköltség,
programköltség), vetélkedők lebonyolítása (eszközök,
játékok, jutalmak beszerzése), homokozó fölé napvédő
szerkezet vásárlása, fém kapu fával történő beborítása az

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

761.260
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Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.
Epres Óvoda, Epreserdő u.
10.
Ferencvárosi Egy. Bölcsődei
Intézm.

autóforgalom ártalmainak csökkentésére.
Kirándulások és múzeumlátogatások lebonyolítása
(útiköltség, belépők, előadások), zöldfelület és zöldsarok
kialakítása, kert karbantartásához eszközök beszerzése,
természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek,
eszközök és játékok vásárlása
Kirándulások lebonyolítása (útiköltség, belépők), kültéri
ivókút beszerzése, udvari asztalok felújítása, zöldfelület és
zöldsarok kialakítása
Ráday utcai részlegben transzformátorház köré sövény
telepítése, egészségvédelem (napvédő szerkezet
kialakítása), zöldítés (növények, cserepek, tápanyag)

799.990

535.000

641.420

Zöldítés (sziklakerti növények, virághagymák, virágföld,
551.999
növények, virágládák, virágtartó fal kialakítása), nádszövet
fal vásárlása
Méhecske Óvoda Ifjúmunkás Akváriumi kellékek, zöldítés (növények, terméskő,
utca 30.
ágyásszegély, virágtartók, kaspók)
349.998
Foglalkozások költsége, zöldítés (növények, virágok,
virágtartók, föld), kirándulások (buszbérlés, belépők),
Napfény Óvoda, Napfény utca
Madártani egyesületi tagság, akváriumi növények, halak
800.000
4.
pótlása, kisállatok tartásához élelem, kerti kiülő
kialakítása, állategészségügyi ellátás
Határidő: 2018. július 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrifüles Óvoda, a
Kerekerdő Óvoda és a Liliom Óvoda részére, a velük kötött támogatási szerződés alapján, hiánypótlási
lehetőséget biztosít 2018. július 31-ei határidővel.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben az
Ugrifüles Óvoda, a Kerekerdő Óvoda és a Liliom Óvoda a 2. pontban meghatározott hiánypótlási határidőn belül
az Sz-306/2018. számú előterjesztésben meghatározott hiányosságokat nem pótolja, úgy a támogatási
szerződés értelmében, az el nem számolt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, melynek 2018. augusztus 8. napjáig köteles eleget tenni.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Csudafa
Óvoda 10,- Ft-os, a Kicsi Bocs Óvoda 1,- Ft-os, a Méhecske Óvoda 2,- Ft-os, valamint az Ugrifüles Óvoda 1,- Ftos visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok
szerinti leírásához.
Határidő: 2018. július 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Csicsergő
Óvodának 38.740,- Ft-os és a Kerekerdő Óvodának 3.030,- Ft-os visszafizetési kötelezettsége van. Felkéri a
Polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólító levél megküldése iránt a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
6./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Belső-Pesti
Tankerületi Központ és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata között 2017. november 2
napján létrejött támogatási szerződés III. a támogatás elszámolása pontja 4. alpontjában foglaltak alapján az
„Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák)
Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.
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intézményeiben 2017”pályázaton elnyert támogatási összeg elszámolásával kapcsolatban a Belső-Pesti
Tankerület részére hiánypótlási lehetőséget biztosít, 2018. július 31-ei határidővel.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a BelsőPesti Tankerületi Központ a 6. pontban meghatározott hiánypótlási határidőn belül a támogatási összeggel
szabályszerűen nem tud elszámolni, úgy a Belső-Pesti Tankerületi Központ és a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Önkormányzata között 2017. november 2. napján létrejött támogatási szerződés értelmében, az el
nem számolt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettsége keletkezik, melynek 2018. augusztus
8. napjáig köteles eleget tenni.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
4./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2018” pályázat
Sz-307/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-307/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 251/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Sz-307/2018. sz. előterjesztés
melléklete szerinti pályázati felhívással egyetért, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás
kerületi bölcsődék és köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) részére történő megküldése iránt.
Határidő: 2018. július 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
5./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-308/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-308/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 252/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a PUKHOLM
Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Zsolt utca 26.) részére legkorábban 2018. július 13. – 2018. szeptember 30.
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Haller utca 12.
szám előtt található nem díszburkolatos zöldterület 10 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható
kiszolgálás maximális idejét a közterület-használat időtartamára az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-hétfőtől –péntekig 18.00 óráig,
-szombaton és vasárnap zárva.

6

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

6./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-312/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-312/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 253/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkolósáv
14 m2-es, használaton kívüli buszmegálló 21 m2-es, gyalogjárda 6 m2-es, használaton kívüli buszmegálló előtti és
melletti gyalogjárda 9 m2-es területére a 2018. július 7. – 2018. augusztus 31. közötti időszakra meghatározott
közterület használati díj összegét 2018. július 7. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.
(I.29.) sz. rendelet 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2018. augusztus 31.
napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
7./ Közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére
Sz-311/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szili Adrián: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, az előterjesztés utolsó bekezdésében foglaltak szerint: „az
Önkormányzattal szemben tartozása van. A tartozás megfizetésének megtörténtéről a bizottsági ülésen adunk
tájékoztatást.” Tegnapi napon megtörtént a tartozás kiegyenlítése, a 800.000 forintról készpénzfizetés bizonylat
megérkezett.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Érdeklődni szeretnék az irodától, hogy érkezett panasz?
Szili Adrián: A Hatósági Irodához, illetve a Városüzemeltetési és Felújítási Irodához sem érkezett panasz.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Érdekes, mert magam tettem panaszt hónapokkal ezelőtt Polgármester Úrnál és
Jegyző Úrnál is, kérve, hogy vizsgálják felül a zöldséges működését, tekintettel arra, hogy a rakodásnál
folyamatosan elállja keresztben az utcát, szemben áll a forgalommal, nem lehet elhaladni tőle. Ha kint vannak a
kukák, képtelenség azon az útszakaszon 5 napból 3 napot közlekedni, ráadásul ott egy óvoda is van. Azt is
javasoltam a panaszomban – szerintem ezt a levelet Irodavezető Úr is megkapta -, hogy meg kellene fontolni,
hogy kialakítsunk egy rakodási területet, hiszen ez így közlekedési szabálytalanság. Megkérdeztem a Közterületfelügyeletet, hogy abban a kereszteződésben az elmúlt 3 hónapban mennyi büntetést szabtak ki. Nyilván nem
tudjuk kik voltak, mert nem adhatják ki, de 17 darab büntetés volt szabálytalan parkolás miatt a környéken. Úgy
alakította ki a zöldséges a teraszát, hogy nem volt rá engedélye. Szeretném, ha lenne mód arra, hogy
felszólítsuk, tartsa mindig tisztán, mert a zöldség, gyümölcs leve lefolyik, amit nem takarítanak fel, ezért nagyon
bűzös és bogarakkal van tele. A ládákat is ott raktározza folyamatosan, ahol nem fizet közterület-használati díjat.
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Sorolhatnám, hogy mennyi probléma van vele, szerintem még településképi hozzájárulása sincs. Nem tudom
elképzelni, hogy Főépítész Úr kiadott egy ilyen portára hozzájárulást. Nem próbálom megakadályozni a terület
használatot, de jó lenne, ha télen – amikor nem tart nyitva - elbontaná a maradványait, állványokat.
Ha már a környékről beszélünk, van egy nagy kék „valami”, ami le van borítva és félig belóg a társasházba, félig
pedig kint lóg a közterületen. Mindig azt a választ kapom, hogy az a társasház területe, de félig kint van. Nézze
meg az iroda és tüntessük el onnan, mert az nem egy raktár.
Tájékoztatni szerettem volna a Bizottságot, én tartózkodni fogok ennél a napirendnél.
Görgényi Máté: Nem közvetlenül ide tartozik, hogy mennyi embert bírságoltak meg közlekedésből. Amikor egy
zöldséges területfoglalási kérelmét bíráljuk el, akkor nem tudom mennyire releváns a területen megbüntetett
gépjárművek száma. Látható, hogy Képviselő Asszonynak számos aggálya van, ami mindenképpen értékelendő.
A Ferencvárosi Közterület-felügyeletet kérjük, hogy ellenőrizzék ezt a területet. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk az Sz-311/2018. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 254/2018. (VII.6.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Paróczay Fruit Kft.
(székhelye: 1095, Budapest, Gát u. 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa u. 24. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 10 m2-es területére (üzlete előtti részre) a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. július 07. napjától - 2018. december 31. napjáig - amennyiben igazolja a fennálló
tartozása kiegyenlítését - zöldség-gyümölcs árubemutatás 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 2018. július 1.
napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a Budapest IX. kerület
Tompa u. 24. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területének zöldség-gyümölcs árubemutatás,
árusítás céljára történő használatából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, mely időszakra a
fizetendő közterület használati díj bruttó 7.692,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 3 tartózkodás
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
8./ Forgalmi rend változással járó Kulturális Rendezvény kérelem
Sz-310/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-310/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 255/2018. (VII.6.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Közösségi
Alapítvány (1092. Budapest, Ráday u. 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37012) és (36929) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Török Pál
u. 1. – 3. és Ráday u. 8. – 10. szám előtti szakasz (parkoló, útpálya) összesen 1.670 m2-es területére forgalmi
rend megváltoztatásával járó terület kialakítására „Ráday korzó” kulturális utcafesztivál céljára a Budapest Közút
Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett 2018. szeptember
29. napján 8.00és 19.00 között a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

Görgényi Máté: 10.30 órától átadjuk a rendőrségnek a Bizottság által megszavazott támogatásból vásárolt
gépjárművet. Mindenkit szeretettel várunk! Zárt ülést rendelek el.
A 9. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és VVKB 256/2018. (VII.6.) sz. határozat 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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