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Görgényi Máté elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Mészáros László,
Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt,
Hidasi Gábor,
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Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, Apollónia Aranka irodavezető, dr. Riskó György irodavezető, Szili
Adrián irodavezető, dr. Bánfi Réka irodavezető-helyettes, dr. Világos István irodavezető-helyettes, Kiricsiné
Kertész Erika csoportvezető, Kozma-Vig Melinda csoportvezető, Róth Istvánné csoportvezető, Bertalan-Kovács
Judit Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa, Teszár Hedvig Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Baranyi Krisztina, Illyés Miklós, Intzoglu István képviselők, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi
Közterület-felügyelet igazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Gerséné Varga Ildikó Leövey Klára Gimnázium tanára, Kontra Dániel, Csík Nóra – Urban Concept Kft. munkatársai.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019.
március 27-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság a
kiosztásra került Sz-120/2019. sz. – ”Sürgősségi indítvány veszélyeshulladék-gyűjtési akciók megrendezésére”
című – előterjesztést vegye fel napirendjére 17. napirendi pontként. A 18. napirendi ponthoz érkezett vendégre
tekintettel javaslom, hogy a bizottság az Sz-100/2019. sz. – ”Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program
támogatására” című – előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja. A 10. napirendi ponthoz érkezett egy
módosító javaslat 70/2/2019. számmal. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Hidasi Gábor: Úgy terveztem, hogy napirend előtt fogom elmondani, amit akarok, de arra nem fogok választ
kapni, így napirenden belül fogok egy oda nem illőt kérdezni. A 3. napirenden belül szeretnék egy kérdést
feltenni.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 106/2019. (III.27.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Haller park (tervbemutató)
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető
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2./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására
Sz-100/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
3./ A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának engedélyezése a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet munkatársai részére
59/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgató
4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására
56/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ FESZOFE Kft. és FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására
81/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése - egykori BÁV Székház ingatlanfejlesztése kapcsán a
beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7
hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe
(kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi
Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása
79/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
58/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
10./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása
72/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Autóbusz vonal bővítése a IX., Ecseri út – Nagyvárad tér közötti szakaszon
70/2019., 70/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető
12./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Sz-85/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás igazgató
13./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-94/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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14./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-95/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész
15./ Javaslat „Zöld Udvar 2019” pályázat kiírására
Sz-96/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
16./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2019” pályázat
Sz-97/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
17./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kérelme az „Intézményi zöldprogram és
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményei ben 2018” című
pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítására
Sz-98/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
18./ Sürgősségi indítvány veszélyeshulladék-gyűjtési akciók megrendezésére
Sz-120/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
19./ Föld Napi rendezvény
Sz-99/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
20./ A légszennyezettség-mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-101/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
21./ Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-129/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
22./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-79/2019., Sz-102-108/2019., Sz-126-127/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
23./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-109/2019., Sz-111/2019., Sz-128/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
24./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-80/2019., Sz-112-113/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
25./ Határozat módosítása
Sz-110/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
26./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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27./ Allcaps Kft. Budapest IX. kerület Tűzliliom park díszburkolatos területére benyújtott közterület-használat iránti
kérelme
Sz-131/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
28./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-93/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Haller park (tervbemutató)
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető
Görgényi Máté: Irodavezető Úr kívánja felvezetni a napirendet?
Szili Adrián: Köszönjük a lehetőséget, hogy tájékoztatást tudunk adni a parkfelújítással kapcsolatban. Több
évtized után mindenki számára ismertté vált, hogy a jelen állapot nehezen kezelhető közbiztonsági, kertészeti,
szakmai és közbiztonsági szempontból. Mindenképpen be kell avatkozni. Ennek a folyamatnak az első
lépéseként hosszú szakmai egyeztetés zajlott az érintett képviselők, Alpolgármester Asszony bevonásával. Egy
olyan terv készült, ami most került abba a fázisba, hogy indítható lenne a közbeszerzés. Erről szól a mai
tervbemutató. A felújítás első üteme a központi részét jelenti a parknak. Több mindenre kiterjedően fogja a
tervező vázolni a feladatokat, megújítási területeket, a sétányok, a park területére, játszótér felújítására
vonatkozóan. A felújítási ütemezés tartalmazza a térfigyelő kamerák kihelyezését, valamint pályázati támogatás
segítségével a kislabdapálya is megújul modern kézilabdapályává.
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy a bizottság semmilyen anyagot nem kapott ezzel kapcsolatban,
Irodavezető Úr várja-e, hogy ebben valamilyen döntés szülessen, azon túl, hogy a bizottság tagjai érdeklődéssel
figyelik a tervbemutatót?
Szili Adrián: Tájékoztató anyagnak szántuk, nem kérünk döntést. Megkérem a tervező iroda részéről Kontra
Dániel urat, hogy tartsa meg a tervbemutatót.
Kontra Dániel: Tisztelt Bizottság! Szeretettel üdvözlök Mindenkit! Tájépítész mérnök vagyok, az Urban Concept
Kft. vezető tervezője. Csík Nóra kolléganőmmel érkeztünk, hogy bemutassuk a tervet. Arról szeretnék beszélni
először, hogy a megtervezés koncepciója hogyan alakult a „mi fejünkben”, illetve hogy Irodavezető Úr és kollégái
részéről milyen elvárások voltak. Mindenki előtt ismert a park, ami jelen állapotában „kivetnivalót hagy maga
után”. A park megújításával kapcsolatban három dolgot tartottunk szem előtt: a zöldfelületek növényzet
megújítása, a gyalogos és közlekedési térszervezés átgondolása, illetve hogy ezt a parkot „élettel töltsük meg”.
Peremfeltételként kaptuk, hogy a bölcsőde bővítése miatt itt egy 46 méter széles szabályozási területet ki kellett
„szakítanunk” a parktervből. Későbbi fejlesztések miatt ezzel a területtel nem számolhatunk. A templom és a
plébánia hivatal területe körüli telekrész részben a saját telkük, részben a park területe. Az elkövetkező időben
kerítéssel veszik körbe a templomot, emiatt ezt nem tudtuk figyelembe venni a park kialakításánál, a
költségvetésbe sem kerültek be a kerítésen belüli részek. Elöregedő faállomány van a területen. Korábbi fotókat
vizsgálva láttuk, hogy ritkább térállásban álltak itt a fák, de az évek során a faültetések során mélyárnyékossá
vált a terület, ez is okozza a park elnéptelenedését. Nem szívesen jönnek ki az emberek, ennek közbiztonsági
okai is vannak, nem látható át a terület és esténként sötét van, a parkvilágítás sem megfelelő. Kaptunk egy
korábbi fafelmérési dokumentációt, ebben a Garden Kft. 20 darab fát jelölt ki, amiket megmértek műszeresen.
Ebből 4 darab fa kivágását, illetve 12 darab fa megifjítását, visszacsomagolását kell elvégezni. Az Önkormányzat
tájékoztatása szerint az első ütemben ez nincs benne, de más forrásból ezt el kell végezni. Szeretném felhívni a
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figyelmet – ez nagyon „érzékeny pont” -, hogy a tervek miatt nincs fakivágás. Vannak meglévő cserjék, amiket
átültetünk, nem lesz növény eltávolítás. A templom körül van egy íves út, amely a terület gerincét adja, illetve egy
hátsó íves út az intézmények felé. Ez a két fontosabb út, ami „felfűzi” a parkot gyalogosan. Nagyon fontos a
Haller utca - Mester utca sarok, a templom irányából érkező gyalogosok, valamint a Vágóhíd területén épülő több
száz lakásos beruházásból kifolyólag sokan fogják elérni a parkot. Ezeket a szempontokat figyelembevéve
rendeztük újjá a park közlekedési hálózatát, mert az utak leromlott állapotúak és nem szolgálták az arra járók
igényeit. Különböző zónákra osztottuk fel a parkot. Az íves utat a templom körül megtartottuk, és e köré építettük
a funkciókat. A kibővített játszóteret előre hoztuk a templomhoz, az íves út mentén egy központi teret is
képzeltünk, ahol össze lehet jönni, le lehet ülni a hűsben nyáron. Másik fontos terület a sporté: másik forrásból
megépülő kézilabdapálya, és a köré tervezett kültéri fitness pálya, ami nemrég lett elhelyezve a játszótértől keleti
irányba. Egy 500 méter hosszú futópályát is beterveztünk, amit az első ütemben meg is tudunk építeni. A mostani
sportpályák körül van egy kisebb méretű futópálya, amit meghagyunk, és kiegészítettük. Próbáljuk úgy
„megtölteni a teret élettel”, hogy legyen, ami idevonzza a parklátogatókat. Fontos eleme a játszótér, rengetegen
hozzák le a gyermeküket játszani. Első ütemben nem valósul meg, de a park kap egy kiszolgáló szociális
épületet, amelyben akadálymentesített férfi és női mosdó lesz illemhelységgel, illetve parkőri szolgálat is működni
fog, a kamerarendszer mellett. A kutyafuttató is fel lesz újítva: kerítés megújítása, új játékeszközök, ivókút. Egy
domb korábban idekerült, ennek nyugati oldalát szánkódombnak megőrizzük, a keleti oldalán pedig
csúszdaparkot tervezünk. Sajnos ezt az első ütemben nem tudjuk megépíteni. A hangulatképeken az látszik,
hogy hiába árnyékos a park, azért lehet olyan élhető teret „varázsolni” ide, ami az idelátogatók számára is vonzó.
Olyan elemeket terveztünk a játszótérre, amik nem túl költségesek, színes gumidombok, csúszdák. A meglévő
fitness eszközöket egy csoportba rendeztük, gumiburkolattal láttuk el a területet, illetve a futóút nagyon népszerű.
Olyan minőségi termékeket terveztünk be, amik most elfogadottak, a gyártó garanciát vállal a minőségre. A
padok hagyományos kialakításúak, támlásak, nagyon kényelmesek, a fémfelületei antracit szürke színűek, a fa
részek pedig trópusi fából vannak. Igyekeztünk a piacon létező legellenállóbb fafajtákat választani, hogy a
fenntartás során ne legyen hosszútávon sem gond. Hulladékgyűjtőket a csatlakozási pontokhoz terveztünk, és
egy fedett pavilont a kutyafuttatók számára. Kerékpártárolókat helyezünk el a területeken, játszótereken, a
sportpálya mentén. Kerítéssel választjuk le a játszóteret és a meglévő kandelábereket kiváltjuk új, korszerű, ledes
világítású lámpatestekkel. Az első ütemben nem tud megépülni, de szükséges, hogy az egész park egységes
közvilágítást kapjon. A két íves út és a központi tér burkolatára térbetont terveztünk, ami nagy kiterjedésben
nagyon sima, de csúszásmentes. Ennek az az előnye is megvan, hogy ha gördeszkával, babakocsival jön le
valaki, akkor nem zötykölődik. Az íves útnál könnyen ki tudják önteni, míg a térkövet „vagdosni” kell, de a kisebb
utaknál térkő burkolat lenne homokszínben. A játszótéren és a fitness park alatt öntött gumiburkolatot terveztünk.
Ez ma nagyon ellenállónak bizonyul, nagy kiterjedésben lehet használni, víz- és légáteresztő, külön vízelvezetést
nem kell tervezni. Vannak olyan parki részletek, ahol stabilizált szórt burkolatot alkalmazunk. Az első ütemben
2500 négyzetméter gyep és cserjefelület öntözése valósul meg, amihez parki öntözőrendszer kell. A játszótérben
két korosztály kap helyet: homokozó, játszószerek a kicsiknek, bébihintával, kis csúszdával, házikóval, rugós
játékokkal, a nagyobbaknak fészekhinta, trambulin, nagyobb kombinált játszószerek, hinták, illetve a
csúszdaparkban csúszdák találhatók. Az akadálymentesítésre is gondoltunk. Köszönöm a figyelmet.
Görgényi Máté: Köszönöm, hogy eljöttek és bemutatták a terveket.
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
2./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására
Sz-100/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Üdvözlöm Gerséné Varga Ildikót, aki a kérdésekre szívesen válaszol. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-100/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 107/2019. (III.27.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Madarak Városa
Ferencváros” program megvalósítására (felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba, foglalkozások, verseny
lebonyolítása, madárgyűrűző foglalkozások, oklevelek és díjak beszerzése, következő etetési időszakra
madáreleségek beszerzése) 950.000,- Ft keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor
terhére.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Évával 2019.
november 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződés kerüljön
megkötésre havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díjjal, valamint a munkáltatót terhelő szocho-járulékkal, a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon az Sz-100/2019. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásáról.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
3./ A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának engedélyezése a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet munkatársai részére
59/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, Ferencvárosi
Közterület-felügyelet igazgató
Hidasi Gábor: A választási törvény módosításával a közterületen plakátokat csak a tulajdonos hozzájárulásával
lehet kihelyezni. A kerületünkben lévő zöld favédő rácsok tudtommal az Önkormányzat tulajdonát képezik.
Ezekre is kell külön engedélyt kérni, hogy a választási plakátokat a szervezetek kihelyezhessék? Ha kell
engedélyt kérni, akkor milyen formában és kinek kell benyújtani?
Görgényi Máté: Valaki tud erre válaszolni a jelenlévők közül? Ha nem, akkor a napirendhez van kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk az 59/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 108/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az 59/2019. sz. – ”A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának
engedélyezése a Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársai részére” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására
56/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Ha jól tudom ezt a kérelmet egyszer már elutasítottuk.
Szili Adrián: 5 darab határozati javaslat van. Az első kettő a Képviselő-testület érvényben lévő határozatainak
határidejét módosítja: az eredeti május 31-i határidőt augusztus 31-re módosítja. Az egyik az eredeti 2017-2018ig szóló 50%-ost módosítja augusztus 31-re, a másik a 2018-tól év végéig szólót módosítja. A III/A. határozat
pedig úgy módosítja a határidőt, hogy a 60%-os kérelmét is jelzi. Megkapta a cég az elutasítást február 1-től, de
a január-március hónapokat rendezte, utána beadott egy új kérelmet, hogy 60%-ban kéri mérsékelni a közterülethasználati díjat augusztus 31-ig. A III/B. határozati javaslatban a bizottság hatásköre eldönteni, hogy mennyi
kedvezményt ad, a III/C. határozati javaslat pedig mindent elutasít.
Dr. Bánfi Réka: Tisztelt Bizottság! A Kalotherm Zrt. két kérelmet nyújtott be. Az egyik kérelem a már meglévő
képviselő-testületi döntések módosítására vonatkozik. Két alkalommal kaptak díjkedvezményt, egyszer 2017ben, másodszor pedig 2018-ban. Mindkét határozatban az Önkormányzat azzal a feltétellel adta meg a
díjkedvezményt, hogy a Kalotherm Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lévő zöld területet május 31 -ig megépíti. A
cég azt kérte, hogy a két korábbi díjkedvezményről szóló döntés első határidejét módosítsa augusztus 31 -re. Ez
a I. és II. határozati javaslat, hiszen két képviselő-testületi döntés módosításáról van szó.
A második kérelme arra irányul, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi ülésén nem fogadta el a 100%-os
díjkedvezményt, így azzal a kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz – tudomásul véve a korábbi döntést -,
hogy április 1-től a kérelmükben 60%-os díjkedvezményt megjelölve kérik a Képviselő-testület ismételt döntését.
Mindkét kérelem esetében döntenie kell a Képviselő-testületnek. A díjkedvezmény kapcsán három alternatívát
jelöltünk meg: a 60%-ot, egy tetszőleges összeget, illetve a nemleges döntést.
A III/A. és III/B. határozati javaslatban már a módosított augusztus 31-i befejezési dátumot tüntettük fel, mert
nagyon sok lett volna a döntési alternatíva. A Bizottságnak és a Képviselő-testületnek a korábbi döntés
módosításáról, illetve a díjkedvezményről kell döntenie.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 56/2019. sz. előterjesztés I. határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 109/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az 56/2019. sz. – ”Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására” című – előterjesztés I.
határozati javaslatát.”
(1 igen, 7nem)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az 56/2019. sz. előterjesztés II. határozati javaslatáról.
VVKB 110/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az 56/2019. sz. – ”Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására” című – előterjesztés II.
határozati javaslatát.”
(1 igen, 7nem)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az 56/2019. sz. előterjesztés III/C. határozati javaslatáról.
VVKB 111/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az 56/2019. sz. – ”Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására” című – előterjesztés III/C.
határozati javaslatát.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
5./ FESZOFE Kft. és FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 84/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 112/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 84/2019. sz. – ”FESZOFE Kft. és FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása” című –
előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
6./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására
81/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Mennyibe kerül ez az egész templom beruházás?
Szűcs Balázs: Körülbelül 1 milliárd forint a templom külső felújítása.
Hidasi Gábor: Nem a templom órájának a működését akarom megakadályozni, de amikor felmérték, nem vették
észre, hogy ott van egy óra is? A takarítás alatt levettek egy funérlapot, és kiderült, hogy van ott egy óra is?
Szerintem ebbe az 1 milliárd forintba ennek bele kellene férnie. Nem azért fogok tartózkodni, mert nem
támogatom az óra működését, hanem mert a tervezésnél nem vették észre, és egy ekkora beruházás
költségeibe bele kellene férnie. A következő meg az lesz, hogy a fűmagot is elfelejtették megvenni a
templomkertbe. Azt gondolom, hogy egy ekkora beruházásnál ezt illett volna észrevenni és belekalkulálni, nem
pedig utána „házalni” az Önkormányzatnál plusz forrásért. A tervezőnek felhívhatnánk a figyelmét, hogy nem kis
hibát vétett a templom felmérésénél.
Szilágyi Zsolt: A tervezőnek nincs ilyenkor felelőssége, hogy ezt kihagyta? Az is lehet, hogy valamelyik cserepet
vagy kéményt nem vette még figyelembe. Mik a szankciók?
Szűcs Balázs: A tervező tájékoztatása szerint nem lett elfelejtve az óra felújítása, csak egy későbbi, második
ütemre lett tervezve, de a második ütemről nincs még semmilyen információnk. Az állvány most van fent a
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templomon, és amikor elkészül, akkor lebontják. Praktikus akkor kicserélni az óra szerkezetét, amikor az állvány
még ott van. A bizottság döntése, hogy szeretne-e egy megújult órát látni a templom tetején vagy sem.
Hidasi Gábor: Mindenki azt szeretné, ha működne az óra, de ha benne van a második ütemben, akkor csinálják
meg és fizessék ki, ne nekünk kelljen 4.200.000 forintot kifizetni. Akik megtervezték a felújítást, azoknak a
felelőssége, hogy működjön az óra. Fizessék ki a második ütemben! Nem értem, hogy miért kellene nekünk ezért
pénzt kiadnunk.
Szűcs Balázs: Az előterjesztés adományként szerepel. Adományt visszakérni elég furcsa lenne. A második
ütemről nincs információnk, viszont ha a Bizottság most megszavazza, akkor járni fog az óra, mire elkészül a
templom.
Szilágyi Zsolt: Ha jól értelmezem, a második ütemre be van ütemezve az óra elkészítése, amire megvan a pénz.
Ha most külön pénzt adunk erre, akkor a fennmaradt összeggel mi lesz? Elköltik másra vagy megkapja a
beruházó? Miért nem lehet most megcsinálni, és majd elintézik egymás között?
Szűcs Balázs: Nincs tudomásom arról, hogy bármilyen forrása is lenne a második ütemnek.
Baranyi Krisztina: Van döntés a második ütemről? Kinek a fejében van második ütem? Honnan lehet erről
tudni?
Szűcs Balázs: A tervező fejében.
Baranyi Krisztina: Ezek szerint a tervező úgy gondolta, hogy lesz egy megbízás erre, de nincs ilyen.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 81/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 113/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 81/2019. sz. – ”Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, egyhangú)
Hidasi Gábor és Szilágyi Zsolt, a bizottság tagjai nem szavaztak.
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy a szavazás lefolytatása nem volt egyértelmű, ezért javaslom, hogy
szavazzunk a határozat visszavonásáról.
VVKB 114/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 113/2019. (III.27.)
sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, egyhangú)
Hidasi Gábor és Szilágyi Zsolt, a bizottság tagjai nem szavaztak.
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk ismételten a 81/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
VVKB 115/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek a 81/2019. sz. – ”Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, egyhangú)
Hidasi Gábor és Szilágyi Zsolt, a bizottság tagjai nem szavaztak.
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
7./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté (ÜGYREND): Javaslom, hogy a Bizottság a 82/2019. sz. – ”Javaslat telekalakítási megállapodás
megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel” című – előterjesztést vegye le napirendjéről, mivel
további információkat szeretnénk gyűjteni.
VVKB 116/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 82/2019. sz. – ”Javaslat
telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel” című – előterjesztést
leveszi napirendjéről.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
8./ a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése - egykori BÁV Székház ingatlanfejlesztése kapcsán a
beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület,
37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér
területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére
készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása
79/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Hidasi Gábor: Ha kiemelt fejlesztési területté lesz nyilvánítva, az azt jelenti, hogy utána már nem lesz rálátásunk
erre a dologra? Lesz utána is lehetőségünk arra, hogy beleszóljunk?
Mi a helyzet a Kinizsi utcai parkolóházzal? Történt valami előrelépés ebben? A Lónyay utca 26. számmal mi a
helyzet?
Szűcs Balázs: A kiemelt státusz nem azt jelenti, hogy kikerül a „látókörünkből”. Nem az engedélyezési eljárásra
vonatkozik, hanem a Kerületi Építési Szabályzat tárgyalásos, azaz gyorsított eljárásban történő módosítására.
Ezáltal a másik szavazási pont az, hogy a Képviselő-testület megindítja a Belső-Ferencváros Szabályozási
Tervének módosítását.
Az Állam tudomásom szerint tárgyalásokat folytat a garázsépület megvásárlására. A Kinizsi utca esetében a
szabályozási tervünk alapján parkolóház építhető rá. A Lónyay utca 26. számmal nincs összefüggésben a Károli
Gáspár Református Egyetem fejlesztése.
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Szilágyi Zsolt: Úgy emlékszem, hogy pár éve volt erről szó, hogy parkolóház lesz ott, de a lakóknak valamilyen
kifogása volt. Ezzel hogyan állunk?
Szűcs Balázs: A szabályozási terv szerint jogszerűen lehet oda parkolóházat építeni.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 79/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 117/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek a 79/2019. sz. – ”a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése - egykori BÁV Székház
ingatlanfejlesztése kapcsán a beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7
hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe
(kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi
Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
9./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
58/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterületfelügyelet igazgatója
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 58/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 118/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek az 58/2019. sz. – ”Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
10./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása
72/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 72/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 119/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 72/2019. sz. – „”Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
11./ Autóbusz vonal bővítése a IX., Ecseri út – Nagyvárad tér közötti szakaszon
70/2019., 70/2/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető
Görgényi Máté: A napirendhez érkezett egy módosító javaslat 70/2/2019. számmal. Ezt a kérdést Intzoglu István
képviselő úr már kb. egy éve „firtatta”.
Hidasi Gábor: Félreértések elkerülése végett, nekünk is tudomásunk van a 2018. április 25-i városrészi
önkormányzati határozatról. Gondolom Önök is értesültek arról, hogy a BKV kiadta a menetrendjét, és ebből
kimaradt a 181-es, 281-es buszunk. Akár Kispestről, akár Havannáról beszélünk, mindenki el tudta intézni, hogy
a Nagyvárad térig vagy egy metró csatlakozásig járjon a busz. Ez a mi esetünkben nem történt meg, ezért adtuk
be az előterjesztést. Jelenleg is kint vannak a kollégáim és helyi konzultációt folytatnak a lakossággal ebben az
ügyben. Hétfőn is kint voltunk, és elég nagy igény van a lakótelepen élők részéről arra, hogy a 181-es, 281-es
busz elmenjen a Nagyvárad térig, és ne kelljen átszállniuk az Ecseri úti, Pöttyös utcai metrópótló buszra. Egy
félelmük van, hogy nem fognak felférni, mert Kőbányán és a Határ úton már megtelnek a buszok. Szeretném, ha
a Képviselő-testület támogatná, hogy ez a két buszjárat a Nagyvárad térig menjen, és közvetlenül át tudjanak
szállni a lakosok a metróra.
Intzoglu István: Tavaly született egy részönkormányzati döntés, amit Polgármester Úr a 181-es és a 281-es
busz tekintetében a határozatnak megfelelően kezdeményezett a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
megbízásával. A határozatban megfogalmazott kérdésekre meg is érkeztek a válaszok. Itt van nálam a két levél,
az egyik 2018 májusában kelt, a válasz 2018. június 18-án Fajcsák Lajos mobilitásmenedzsment igazgató úrtól
érkezett. Szakmai érvekkel a 281-es buszt kategorikusan nem javasolták, a 181-es busz meghosszabbításával
kapcsolatban ezt írták: „az Ön által felvetett témakör részletes megtárgyalására lehetőség nyílik.” Ez a lehetőség
az elmúlt hetekben valójában megtörtént, amelyre én is meghívást kértem. Ezen a megbeszélésen úgy
tapasztaltam, hogy az Igazgató Úr nem javasolta, bár „nyitva hagyta” ezt a kérdést. Felvetődött az is, hogy a
meghosszabbítással 1-2 plusz busz beállítása szükséges, és az utasforgalom számlálását is meg kell ismételni.
Nem értettem egyet azzal, amit Igazgató Úr ezen a megbeszélésen felvázolt. Úgy gondolom, hogy
Képviselőtársam előterjesztése okafogyottá vált, hiszen történtek már ezzel kapcsolatban megbeszélések.
Március 10-én kelteztem egy levelet a Városüzemeltetési és Felújítási Irodának és Polgármester Úrnak is, egy
kompromisszumos megoldásról, amit az előterjesztésbe is belefoglaltam. Ha újból „felvesszük a szálat”, és
magasabb szintről kérjük a felülvizsgálatát, akár sikereket is elérhetünk. Kérem, hogy a Bizottság fogadja el a
határozati javaslatomat.
Görgényi Máté: Tehát az ügy már előbb elindult, mint Pál Tibor képviselő úr benyújtotta az előterjesztését.
Tekintettel arra, hogy ebben az ügyben már folyamatok is zajlottak, ezért Intzoglu István képviselő módosító
javaslata „előrébb mutat”, mint az alap előterjesztés. Kérem, szavazzunk a 70/2/2019. sz. módosító javaslat
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 120/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 70/2/2019. sz. – ”Módosító javaslat a 70/2019. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Köszönjük a támogatást az MSZP frakció részéről is. Gondolom ezt mondta volna Intzoglu
István képviselő úr is.
12./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Sz-85/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás igazgató
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-85/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 121/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről
és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdésében átruházott hatáskörében
eljárva az Sz-85/2019 számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Ferencvárosi Közterületfelügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát, és felkéri a Polgármestert annak jóváhagyására.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
13./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-94/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Szeretném kérni a szakirodát, hogy amennyiben lehetőség van rá, legyenek szívesek
beledolgozni a pályázati kiírásba a javaslataimat. Három pontban foglaltam össze, hogy mit szeretnék beépíteni a
pályázati lehetőségek közé: 1./ a közös tulajdonban álló tartós válaszfalak tisztasági állagmegóvása, festés és a
szükséges felület előkészítése, 2./ a társasház vízszintes járó-, illetve zárófödém burkolatainak felújítása,
szerkezetének megerősítése, új burkolat kialakítása, 3./ a társasház közös tulajdonában álló kapuk és
nyílászárók cseréje, felújítása. Kérem a Bizottság támogatását.
Görgényi Máté: Képviselő Asszony a jelenleg támogatható munkálatok körét kívánja kibővíteni, amennyiben
lehetőség van rá. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-94/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 122/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 2019. évi kerületi lakóház-felújítási pályázat Sz-94/2019. számú előterjesztés mellékletét képező
pályázati felhívását, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság elé elbírálás céljából.
Határidő: 1. pont: 2019. április 30.
2. pont: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Az odaítélendő összegekről úgyis a Bizottság dönt majd, látni fogjuk a pályázatokat. Az elmúlt
évek tapasztalata az volt, hogy az egyéni képviselők javaslatait igyekezett a Bizottság figyelembe venni.
Nyilvánvalóan Képviselő Asszony is fog tudni preferencia sorrendet felállítani.
14./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-95/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-95/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 123/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ zártkörű pályázatot ír ki a műemlék valamint kerületi védettség alatt álló, Budapest IX. kerületben található
templomok és egyházi tulajdonú épületek felújítására 10.000.000,- Ft keretösszeggel;
2./ a pályázati kiírást az Sz-95/2019. számú előterjesztés mellékletét képező felhívás-tervezet szerint elfogadja,
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a meghívni kívánt pályázók részére történő
megküldéséről, a pályázati eljárás lebonyolításáról, és az eljárás eredményéről való döntés meghozatala céljából
az arra vonatkozó javaslata, valamint a beérkezett pályázatok Bizottság elé történő előterjesztéséről.
Határidő: az értesítésre15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
15./ Javaslat „Zöld Udvar 2019” pályázat kiírására
Sz-96/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-96/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 124/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén
lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2019” pályázatot, az Sz-96/2019. sz. előterjesztés melléklete szerinti
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tartalommal meghirdeti. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. április 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
16./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat
Sz-97/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-97/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 125/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Sz-97/2019. 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: 2019. április 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
17./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kérelme az „Intézményi zöldprogram és
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018”
című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítására
Sz-98/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-98/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 126/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a 277/2018. (X.24.) számú határozatával a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI részére
biztosított 450.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának célját „kirándulás (útiköltség, belépők),
környezetvédelmi versenyek megszervezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), növényvásárlás”
témakörre módosítja.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződésnek a határozat 1./ pontjában foglaltak
szerinti módosításáról.
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2019. március 27.
2./ pont tekintetében: 2019. április 8.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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18./ Sürgősségi indítvány veszélyeshulladék-gyűjtési akciók megrendezésére
Sz-120/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: A veszélyeshulladék-gyűjtési akció megszervezése évről-évre meghatározott időpontokban
történik meg, most sürgősséggel azért került a Bizottság elé, amennyiben a következő időpontig már nem
üléseznénk. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-120/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 127/2019. (III.27.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2019. április 27., július 6., szeptember
21., november 30. és 2020. január 25., szombati napokon megrendezésre kerülő veszélyeshulladék-gyűjtési
akcióval egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-120/2019. számú előterjesztésben meghatározott
egységárakkal a vállalkozási szerződést kösse meg az FCC Magyarország Kft-vel, a 3205. környezetvédelmi
költségvetési sor terhére.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Pálinkás László általi
szórólapterjesztéssel, és felkéri a Polgármestert, hogy a szórólapterjesztés tárgyában a megbízási szerződést
kösse meg Pálinkás Lászlóval bruttó 350.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a
szórólapterjesztésekért Pálinkás Lászlónak járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 61.425,- Ft-ot a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2019. április 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
19./ Föld Napi rendezvény
Sz-99/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-99/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 128/2019. (III.27.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. április 27.
napján megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 1.800.000,- Ft-ot biztosít a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a Föld Napi rendezvényt bonyolítsa le.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. április 27-én
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény plakátjainak gyártására és kihelyezésére bruttó 127 .000,- Ft
összeget biztosít a FESZOFE Nonprofit 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, Városgazdálkodási 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, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás Lászlónak a
kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát,
12.285,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2019. április 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
20./ A légszennyezettség-mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-101/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Szilágyi Zsolt: Őszintén szükség van erre? Megint rengeteg pénzt költünk rá, ha esetleg elromlik. Ezt elvégzi a
meteorológiai szolgálat. Semmilyen retorzió nincs, ha azt látjuk, hogy rosszak az értékek, csak „a pénzt viszi”.
Megkérdeztem embereket, hogy tudják, mi van oda kiírva? Azt sem tudták miről van szó, tehát teljesen
felesleges, ha 100-ból 3 ember tudja, mi van kiírva. A környezetvédelem jó, de ez nem az. Szerintem nem
hasznos, és ezt a pénzt tudnánk másra is fordítani a kerületben, minthogy állandóan javítgassuk a gépet.
Görgényi Máté: Természetesen ez is egy vélemény. A Bizottság elé azért kerül évről-évre ez a témakör, hogy
eldöntsük, továbbra is azt gondoljuk-e, hogy az Önkormányzatnak szerepe, hogy a lakosságot tájékoztassuk a
városi levegő aktuális minőségéről. Azt gondolom, hogy ez a rendszeres karbantartás nem az „elromlik
kategória”, hanem ez egy olyan szerkezet, aminek a szűrőjét folyamatosan tisztítani kell, hiszen szenzorok
dolgoznak benne. A karbantartásokat el kell végezni. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy az évi hozzávetőleges 1,5
millió forintos összeget a 18 milliárd forintos költségvetésből erre nem gondol fontosnak, az is egy elfogadható
álláspont.
Baranyi Krisztina: Azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb helyre elköltött pénz, amit az Önkormányzat
megtehet. Budapest „fuldoklik a szmogban” és nagyon kevés helyen végeznek valódi méréseket. Sajnos a
meteorológiai szolgálat ezzel abszolút nem foglalkozik, és még az ÁNTSZ sem kielégítően. Tudjuk, hogy az a
levegőminőség, ami Budapesten az év nagyobb részében jelen van, orvosi vélemények szerint is kifejezetten
káros az egészségre. Azt hiszem, hogy nemcsak a tájékoztatás lenne az Önkormányzat dolga, a megelőzés
hozzájárulásában is sokkal több feladatunk van, de ha még ezt a „jelzésszerűt” is elvesszük, az nem az emberek
érdekét szolgálja.
Szilágyi Zsolt: A levegő tényleg rossz, de azért mert ott van a készülék, attól még nem lesz jobb. Ezt a pénzt
akkor lehetne arra fordítani, hogy a levegő legyen jobb, vagy ha határérték felett vagyunk, akkor tiltsuk meg
Ferencvárosban, hogy egyes autók ne jöhessenek be a kerületbe. Természetesen ezt nem tehetjük meg.
Fordítsuk ezt a pénzt szűrővizsgálatokra, hogy az emberek korai betegségeit ki lehessen szűrni, mert sokkal
nagyobb haszna lenne, mint hogy kirakunk valamit, ami megmutatja a határértékeket. Az emberek nagy része
nem is tudja, miről van szó, és nem is érdekli. Ettől még a baj megvan, és azt kellene megakadályozni.
Baranyi Krisztina: Valóban baj van a tüdőszűrő kapacitással. A kerületben már nem lehet tüdőszűrésre menni,
bár ezek a vizsgálatok ingyenesek. Támogatom és együtt is működöm abban, hogy nyújtsunk be egy olyan
javaslatot az Önkormányzatnak, hogy egy szűrőbuszt üzemeltessen, amivel sokkal könnyebb elérni a
szűrővizsgálatokat. Jelzem, hogy jelentősen, nagyságrendekkel nagyobb költségekkel fog járni, mi nt ennek a
tájékoztató táblának a költsége. Annak is van értelme, hogy szembesítsük és tájékoztassuk az embereket
mindennap és nem csak akkor, amikor bekerül a hírekbe, hogy mennyire rossz a levegő minősége Budapesten.
Szerintem kell ez a tájékoztató tábla is szerintem.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-101/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 129/2019. (III.27.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a légszennyezettség mérő állomás működtetési feladatainak ellátása, valamint az adatok értékelése tárgyában Túri Ágnessel kötendő
szerződéshez 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére bruttó 1.440.000 forint, plusz 252.720,- forint munkáltatót terhelő
járulék pénzügyi fedezetet biztosít.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a Megbízási Szerződés Sz-101/2019. sz. előterjesztés szerinti tartalommal történő megkötéséről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 1 nem)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
21./ Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-129/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-129/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 130/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft-vel a Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezést
mérő állomás karbantartására vonatkozóan Vállalkozási Szerződést köt az Sz-129/2019. számú előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal.
2./ a karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 783.339,- Ft vállalkozói díjat a 3205.
környezetvédelmi költségvetési sor terhére jóváhagyja.
3./ a karbantartási munkálatok várható anyagszükségletének keretösszegét bruttó 892.716,- Ft összegben
határozza meg, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
4./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Vállalkozási Szerződés megkötéséről.
Határidő: 2019. április 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 1 nem)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
22./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-79/2019., Sz-102-108/2019., Sz-126-127/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-79/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-79/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 131/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TrustFood Kft.
(székhelye: 1182 Budapest, Esze Tamás u. 7/C/1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 24/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5 m 2-es területére a közterület használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban a 2019. április 1. – 2019. 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/m 2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó
6.772,- Ft/m 2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-102/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-102/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 132/2019. (III.27.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a J&J Korea Kft.
(székhelye: 1092. Budapest, Ráday utca 8. fsz.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám
előtti – üzlete előtti - díszburkolatos gyalogjárda 10 m 2-es területére a közterület használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban a 2019. március 28. – 2019. 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/m 2/hó, főszezonban 6.772,-Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-103/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-103/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 133/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DOTRA Kft.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 18. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m 2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2019. május 2. – 2019. 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
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

Sz-104/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-104/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 134/2019. (III.27.) 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 14 m 2-es és gyalogjárda 6 m 2-es területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 28. – 2019. 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 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)
Sz-105/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-105/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 135/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szép-Ép-Vend Kft.
(székhelye: 1202 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzletével szembeni - közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 8 m 2-es területére és a használaton
kívüli buszmegálló előtti gyalogjárda 6 m 2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban a 2019. május 1. – 2019. szeptember 30. 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/m 2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó
6.772,- Ft/m 2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-106/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-106/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 136/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szép-Ép-Vend Kft.
(székhelye: 1202 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 16 m 2-es területére a közterület használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban a 2019. április 1. – 2019. 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/m 2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó
6.772,- Ft/m 2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-107/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-107/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 137/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft.
(székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 31/B. szám előtti díszburkolatos parkoló 13 m 2-es területére és a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/A.
szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m 2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban a 2019. április 2. – 2019. 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/m 2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó 6.772,- Ft/m 2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-108/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-108/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 138/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro -Császár Kft.
(székhelye:1118 Budapest, Tűzkő u. 4. 2/11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. március 28. – 2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása és
vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul
2019. március 28. – 2019. május 31. közötti időszakra 10 m 2-es területre vendéglátó terasz kialakítása céljára,
2019. június 1. – 2019. szeptember 15. közötti időszakra 20 m 2-es területre vendéglátó terasz kialakítása céljára,
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2019. szeptember 16. – 2019. november 30. közötti időszakra 10 m 2-s területre vendéglátó terasz kialakítása
céljára,
2019. december 1. – 2019. december 31. közötti időszakra 2 m 2-es területre napernyőtalp tárolás céljára
vonatkozóan, 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)
Sz-126/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-126/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 139/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az El Toro Negro Kft.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám
előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területre a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig, vendéglátó terasz kihelyezése,
illetve vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 db konzolos napernyőtalp) tárolása céljára az alábbi bontásban a
közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj vendéglátó terasz kihelyezése
esetén 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, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása estén a fizetendő
közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó:
-2019. április 1. – 2019. szeptember 15. napjáig parkoló 30 m 2-es és a gyalogjárda 3 m 2-es területére vendéglátó
terasz kihelyezése céljára,
-2019. szeptember 16. – 2019. november 15. napjáig parkoló 15 m 2-es és a gyalogjárda 1 m 2-es területére
vendéglátó terasz kihelyezése céljára,
-2019. november 16. – 2019. december 31. napjáig parkoló 3 m 2-es területére napernyőtalp tárolás céljára,
valamint gyalogjárda 1 m 2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-127/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-127/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 140/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az El Bigore Holding Kft.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/b. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m 2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig, vendéglátó terasz és pult kihelyezése
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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)
23./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-109/2019., Sz-111/2019., Sz-128/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-109/2019. sz. előterjesztés
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Napirendhez nem szorosan kapcsolódó, de a témába illő javaslatom Irodavezető Úr
felé. Nézzük meg a volt „Pesti Burger” helyét, a terasza három parkolóhelyet foglal és egész télen nem volt
nyitva. Számos vendéglátóhely volt már ott. Fizeti ezt valaki? Kérte valaki? A Tompa utcában két parkolóhelyben
határoztuk meg a kiadható teraszok helyét. Ha nem, akkor számoljuk fel.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-109/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 141/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JÓPIPA SÖRÖZŐ Kft.
(székhelye:1203.Budapest, Dessewffy utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/22) és (37055) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok
tér 6. és Pipa utca 6. szám előtti (Pipa utca Csarnok tér sarok) díszburkolatos területre a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 28. – 2020. március 28. közötti időszakra
(vasárnapok és ünnepnapok kivételével), a közterület használathoz az alábbi bontásban 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:
-2019. március 28. – 2019. október 12. közötti időszakra a díszburkolatos gyalogjárda 8 m 2-es területére,
vendéglátó terasz kialakítása céljára,
-2019. október 14. – 2020. március 28. közötti időszakra a díszburkolatos gyalogjárda 1 m 2-es területére 1 db
állópult és 1 db napernyő kihelyezése céljára.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-111/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-111/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 142/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gamma Vas Szociális
Szövetkezet (székhelye:1139 Budapest, Petneházy utca 24-26. 2/10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa
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utca 19. szám előtti díszburkolatos parkolósáv (2 db parkolóhely) 20 m 2-es területére a főépítészi vélemény
benyújtásának és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. –
2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hétfőtől
szombatig 21.00 óráig, vasárnap 20.00 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, főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó összegeknek a 80 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-128/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-128/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 143/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Vendel Kft. (székhelye:
1094 Budapest, Viola utca 35/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (37420/2) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 35/B. (Vendel sétány) szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 13 m 2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2019. március 28. – 2020. március 13. közötti időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása
céljára a közterület-használathoz hétfőtől – csütörtökig tartó időszakban 23.00 óráig, pénteken és szombaton
23.30 óráig, vasárnap 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 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 2019. március
14. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz
kihelyezésből eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban (01.01. – 05.31. és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m 2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó
6.772,- Ft/m 2/hó díjtétel 85%-a, 90%-a, 100%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
24./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-80/2019., Sz-112-113/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-80/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-80/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 144/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
MALTIFOOD Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Orsovai utca 5.A.ép.) részére a 2019. április 1. – 2019. október 18.
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Thaly Kálmán
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utca 50. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 17 m 2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon
folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-hétfőtől – csütörtökig 8.00 órától – 23.00 óráig,
-pénteken 8.00 órától – 23.30 óráig,
-szombaton 11.00 órától – 22.00 óráig.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-112/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-112/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 145/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Rest Klub
Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Corvin köz 6. 3/1.) részére legkorábban 2019. április 1. – 2019. december 31.
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 68.
szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 24 m 2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható
kiszolgálás maximális idejét a közterület-használat időtartamára az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-hétfőtől –csütörtökig 23.00 óráig,
-pénteken és szombaton 23.30 óráig,
-vasárnap zárva.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-113/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-113/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 146/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft.
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a 2019. április 20. – 2019. szeptember 30. közötti időszakra
a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtt található
nem díszburkolatos útpálya 20 m 2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-hétfőtől – szombatig 23.00 óráig
-vasárnap 16.00 óráig.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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25./ Határozat módosítása
Sz-110/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-110/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 147/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 52/2019. (I.23.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. október 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban 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 1 2. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
26./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: Egyéni képviselő vagyok ezen a területen, és rengeteg lakossági észrevétel jut el hozzám. Két
építkezés is zajlik egyszerre, hiszen a Pápay István utca – Vaskapu utca sarkán is van egy, és iszonyú
közlekedési káoszt okoznak sokszor. A lakók szerint önhatalmúlag tesznek ki „behajtani tilos!” táblát, „zsákutca”
táblát. A Soroksári út 36-42. szám alatt van 200 lakás, és élhetetlen, sokszor kilométerekre tudnak leparkolni,
mert nincs garázs a környéken. Látom, hogy itt egy 10 napos közterület foglalásról van szó, ezzel nincs baj, csak
a lakók azt sem tudják melyik cég. A két építkezést kellene összehangolni, hogy időnként át lehessen menni,
mert van, hogy ki sem tudnak hajtani az utcából. A lakók érdekeit is próbáljuk meg szem előtt tartani.
Görgényi Máté: Köszönjük, hogy Képviselő Úr eljött és elmondta. Mi is látjuk, és érezzük a problémát. Jó, hogy
épül a kerület, de most is emberek élnek ott. Az Iroda vezet valamilyen adminisztrációt arról, hogy az utak
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járhatóak legyenek? Tudja garantálni nekünk Irodavezető Úr, hogy ezek az utcák használhatóak maradjanak
vagy nincs erre lehetőség?
Szili Adrián: Itt egy 10 napos intervallumról beszélünk, ami daruzás. Beosztják ezekre a napokra, és ezzel nem
is szokott gond lenni. Valóban több építkezés van, és előfordulhat, hogy próbálkoznak egyéni táblával, de a
Közterület-felügyeletnek jeleztük, hogy sűrűn ellenőrizzék a területet. A forgalmi rendre vonatkozóan pedig
érvényes forgalomtechnikai hozzájárulással kell rendelkezniük, amit a Budapest Közút Zrt. ad ki. Velük is napi
kapcsolatban vagyunk, nézik a területet és úgy adják ki az engedélyt, hogy biztosítva legyen az áthaladás, illetve
a gyalogosforgalom. Sok utcában van ilyen.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-84/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 148/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a T -Trans Főép Kft. (1012.
Budapest, Attila u. 107.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező (37955) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pápay István u. 5. szám előtti útpálya összesen 140
m 2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására betonozás, daruzás céljára
a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett
az alábbi napokra:
2019. április 01. napja és 2019. április 06. napja között 2 napra
2019. április 08. napja és 2019. április 13. napja között 2 napra
2019. április 15. napja és 2019. április 20. napja között 2 napra
2019. április 22. napja és 2019. április 27. napja között 2 napra
2019. április 29. napja és 2019. május 04. napja között 2 napra (összesen 10 nap) a közterület-használathoz
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m 2/nap, a 10 napra összesen: 274.400,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
27./ Allcaps Kft. Budapest IX. kerület Tűzliliom park díszburkolatos területére benyújtott közterülethasználat iránti kérelme
Sz-131/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Befolyásolja ez a rendezvény ott a munkálatok megkezdését?
Szili Adrián: Nem befolyásolja. Ez egy zárt intervallum: 2019. április 20. és 21. napja 10.00 órától 18.00 óráig.
Táncos, zenés, karitatív rendezvény, hangosítás nélkül. A területet az eredeti állapotnak megfelelően adják
vissza.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-131/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 149/2019. (III.27.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Allcaps Kft. (székhelye:
1071. Budapest, Damjanich u. 2.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37111) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tűzliliom park 20 m 2-es díszburkolatos
területére 2019. április 20. és 21. napjára kb.: 20 fő részvételével művészeti rendezvény (mobil paravánra festés,
hangosítás nélküli tánc) céljára a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 28. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 150/2019. (III.27.) 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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