Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2014. május 14-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Martos Dániel – elnök,
Görgényi Máté,
Veres László,
Hidasi Gábor,
Kassab Adonis,
Béri Anita,
Varga Adrienn tagok.

Hivatal részéről:

dr. Szabó József aljegyző,
Szűcs Balázs főépítész,
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes,
Puskás László irodavezető-helyettes,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet igazgatója, Vörös Attila – FEVIX Zrt. elnökvezérigazgatója, Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Karas János – IX. kerületi
Tűzoltóparancsnokság vezetője.
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014.
május 14-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés,
észrevétel?
Hidasi Gábor: Kérem, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 100/2014. sz. – ”Tájékoztató a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról” című – előterjesztést. Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Martos Dániel: Az első 3 napirendi ponthoz vannak meghívottak, tehát javaslom, hogy a 4. napirendi pontként
vegye fel a bizottság a 100/2014. sz. – ”Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról”
című – előterjesztést. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az így kiegészített napirendről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1

VVKB 158/2014. (V.14.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről
99/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról
100/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
66/2014., 66/2-3/2014.sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
8./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
91/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ A Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 36/2014. (II.13.) sz. határozata ellen
77/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert támogatással
kapcsolatban
109/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
11./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése
Sz-208/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
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12./ Bp. IX. ker. Pöttyös utca 6. szám alatti lakóház – felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás
céljának módosítása
Sz-209/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-214-216/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-217-219/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Határozatok módosítása
Sz-220-221/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./Részletfizetésre vonatkozó kérelem
Sz-226/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-222-225/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek
Sz-210-212/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest IX. kerület Középső-Ferencváros területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-213/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Hidasi Gábor: A Ludovika Campus Projekt keretében, a Bárka Színház VIII. kerületi része előtti területet
elkezdték kiüríteni, azzal a címszóval, hogy a campus parkolója lesz. A VIII. kerületi önkormányzat megkereste a
kerületünket a hatástanulmányok miatt? Azon a területen csak a IX. kerületnek vannak lakóházai, és sokan a VIII.
kerületi oldalon parkoltak, mivel a másik oldalon kevés a parkolóhely. Ha nem kerestek meg bennünket, akkor fog
az önkormányzatunk lépni ebben az ügyben? Kikérjük a hatástanulmányt, amit arra vonatkozólag készítettek,
hogy ha megszűnik az a százas nagyságrendű parkoló, akkor mi lesz a sok autóval, akik nem tudnak máshol
parkolni?
Martos Dániel: Képviselő úr írásban megkapja a választ.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről
99/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 99/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 159/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 99/2014. sz. – ”Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről”
című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014., 74/2-5/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 74/2014., 74/4/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 160/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 74/4/2014. sz. – ”Módosító indítvány a 74/2014. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 74/5/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 161/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 74/5/2014. sz. – ”Módosító javaslat a 74/2014. számú előterjesztéshez az önkormányzat
intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 94/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 162/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 94/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi
költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról
100/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Hidasi Gábor: A tájékoztatóban látható, hogy az őrzés miatt megnövekedett 22 fővel a Közterület-felügyelet
létszáma. Mindenki vagyonőr vagy más személy is van a 22 fő között? Kivel vannak munkaviszonyban? Van egy
nyertes cég, aki 600 forint/óra munkabérért vállalta a hivatalok őrzését. Ők a Közterület-felügyelethez tartoznak?
Tisztában vagyunk azzal, hogy a cég hogyan fizeti a bérek utáni járulékokat?
130 millió forint kiszabott bírságból 90 millió forint folyt be. Azt írják a beszámolóban, hogy magas volt a befizetési
arány, de ebből 40 millió forintos „nem befizetés” derül ki. Mihez képest magas?
A beszámolóban az szerepel: „Az átvételnél szembesültek azzal, hogy az üres lakásokban önkényes
lakásfoglalók találhatók, az épületek és lakások közül rengeteg nyitva volt. Az üres lakáslistán szereplő lakásokat
jegyzőkönyvileg átvette a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda és a Közterület-felügyelet.” Ha
tényleg volt önkényes lakásfoglaló, akkor érdemes lenne rákérdezni, hogyan zajlott a biztonsági cégtől az átadásátvétel. Milyen jogi „procedúra” történt azóta, ha a feladatát rosszul végezte?
A 130 millió forint összegben benne van a 42 millió forint térfelügyeleti kamerarendszert üzemeltető csoport által
kiszabott bírság, a 70 millió forint kerékbilincs bírság, a 12 millió forint fővárosi szállítási költség, és a 39 millió
forintos kerületi elszállítás is?
Az Aszódi lakótelepen a gépkocsi elszállítás telephelyének őrzése a 22 fő létszámából, vagy a Közterületfelügyelet létszámából történik?
Rimovszki Tamás: 2013. augusztus 1-jétől vettük át az őrzést az előző cégtől. A Polgármesteri Hivatal épületei
esetében az ügyvezető igazgatóval együtt vettük át. Abban az időszakban 4 darab épületet őriztek: Lenhossék u.
7-9., Márton u. 5/a., Thaly K. u., Erkel u. 18. A cég nem volt hajlandó végigjárni a 239 darab lakást, mi megtettük,
és az átvételkor 15 fő önkényes lakásfoglalót találtunk, akik nagy része a Kén utcában, és a Lenhossék utcában
volt található. A Lenhossék utca 7-9. szám alatt lévőktől a felújítások során sikerült megszabadulni. 3 fő még
mindig jelen van a Kén utcában, akikkel nem tudunk mit kezdeni, név szerint felírtuk, hogy melyik házban kik
tartózkodnak önkényesen.
Tavaly 33 fő volt szükséges a 4 darab épület őrzésére, ebből 22 főt úgy oldottunk meg, hogy a Közterületfelügyelet állományába kerültek „munka törvénykönyves” jogviszonyban. 11 főre kiírtunk egy eljárást, - mivel a
tavalyi 5 hónap nem érte el a nettó 8 millió forintot - amit megnyert egy cég, aki elvállalta 600 forint/óra
munkabérért az őrzést. Azon kívül, hogy ellenőrizzük őket, és kifizetjük, ha jól dolgoztak, semmilyen közünk nincs
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hozzájuk. 2013. év novemberében lebonyolítottuk erre az évre a közbeszerzést, de újra ki kell írni 2014.
októberében újabb 4 évre.
Hidasi Gábor: A 11 főre írták ki a közbeszerzést?
Rimovszki Tamás: Óra alapján fizetünk, nem főre. Egy 31 napos hónap 744 óra, például a Bakáts téren a
portaszolgálatot 3 fővel oldják meg. Közbeszerzésen nyertek, de előtte a bruttó 600 forintos órabérben fizettünk.
A 22 fő közül 21 fő vagyonőr, 1 fő adminisztrátor. Ez egy hölgy, aki foglalkozik a jegyzőkönyvekkel, átadásátvétellel, technikai jellegű dolgokkal.
Szerettük volna, hogy az állami finanszírozásban ingyen kapjunk munkaerőt úgy, hogy megkeressük a
munkaügyi központokat, ami részben megvalósult, mivel 6 főt sikerült felvenni. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy
a többezer munkanélküli ember van, és nem akarnak dolgozni. Először csak a IX. kerületben kerestünk embert,
utána Pesten, majd Budán, végül vidékre is kiterjesztettük a keresést, és így sikerült nagy nehezen 6 főt találni.
Ezen felül 10 olyan főt tudtunk felvenni, akiket 30%-ban támogat az állam és még 3 fő rehabilitációs munkatársat,
így mentesültünk a 2,4 millió forint megfizetésétől.
A 130 millió Ft bruttó bevétel nagy többsége „távollétében helyszíni bírság”. Ha megnézzük a 2010-2011. évi
adatokat, akkor 46% volt, most 60% fölötti a bevétel, ami jó.
A 40 millió forintot, ami elveszett, azt már az „állami gépezet” hajtja be. Ha már tovább került az ügy a
rendőrségre, bíróságra, akkor már az önkormányzat ebből nem részesül.
A 130 millió forintban nincs benne a szállítási költség. Tavalyi évre határoztunk meg 40 millió forintos bevételt a
szállításból, amiből 39 583 000 forint folyt be, tehát majdnem sikerült teljesíteni. Időközben sikerült a Fővárossal
szerződést kötni, tehát 2013. július 16-tól mi szállítottunk a Fővárosnak. 2013. szeptemberben megemeltük a
Közterület-felügyelet bevételi oldalát 10 millió forinttal, és még ezt is sikerült 2 millió forinttal „überelni”.
A 70 millió forint nincs benne a 130 millió forint összegben, nem mi kezeljük, nem hozzánk folyik be, mi csak
naponta 3 embert adunk a „kerékbilincseléshez”. Szerencsére vannak olyan napok, amikor nehéz
„kerékbilincselni”, egyre kevesebb a szabálysértő, ez 3 év munka „gyümölcse”, végig lehet menni az utcákon úgy,
hogy nem állnak az autók a járdán.
A telephely őrzésére megbízási szerződést kötöttünk egy céggel, ők vállalták a telephely őrzését. Ezzel
egyidejűleg nem csak az őrzést, hanem a pénz kezelését, gépjárművek kiadását is végzik.
Hidasi Gábor: A 67 fős keretlétszámon kívül akkor még van egyéb létszám is, de nem tudjuk mennyi, mert
órabérben számolják, ezt értem.
Nem adott választ arra, hogy tisztában van-e azzal, hogy a cég hogyan fizeti a bérek utáni közterheket.
A térfelügyeleti kamerarendszert üzemeltető csoport által kiszabott bírság hogyan történik? Kamerából látják az
autót, amit lefotóznak és kiküldik a bírságot, vagy a helyszínen büntetik meg a közterület-felügyelők?
Rimovszki Tamás: Meg tudom kérni a cég vezetőjét, hogy nyilatkozzon arról, hogyan fizeti a közterheket, de
nem tudom erre kötelezni, ha nem akarja.
A 42 millió forint része a 130 millió forintnak, minden hónapban kérem a statisztikát, hogy a térfelügyeleti
kamerarendszer mennyiben segíti a közterület-felügyelők munkáját. Szabadidős rendőrök is tevékenykednek a
térfelügyeleti kamerarendszernél, kialakítottunk egy adatlapot, amit minden szolgálat kezdetekor megkapnak, és
itt rögzítik, hogy milyen szabálysértést, illetve bűncselekményt észleltek a kamerákon keresztül, az adatlapokat
továbbítják, telefonálnak a rendőrnek, és utána megkérdezik, hogy mi történt az ügyben. Tripon László a
rendőrkapitányság kapcsolattartó vezetője, aki továbbítja a statisztikát a Közterület-felügyelethez.
2012. december 31-ével megszűnt, hogy kamerán keresztül lehetett büntetni. Nappali órákban a szolgálatban
lévő közterület-felügyelőket értesítik a bent dolgozókat, éjszaka, illetve ünnepnapokon egy gépjárműves járőrpár
megy ki a címekre.
Martos Dániel: Kezd ismeretterjesztő jellege lenni a napirendnek. Ha Hidasi képviselő úr a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatban kíváncsi még bármire, akkor beszéljék meg Igazgató úrral az
ülés után. Honnan kellene az igazgató úrnak arról tudnia, hogy egy külsős cég milyen járulékokat fizet a dolgozói
után, és ehhez mi köze van a bizottságnak? Ha a beszámolóval kapcsolatban van még kérdése, akkor Képviselő
úr tegye fel. Több kérdés nincs, akkor köszönjük a tájékoztatást a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
vezetőjének.
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A bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat önként
vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Az önként vállalt feladatokat kell feltűntetni az Képviselő-testület SZMSZ módosításában. Például
a „kifli program”, a Ferenc busz működtetése, postai szolgáltatás biztosítása is bekerült. Kérem, szavazzunk az
85/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 163/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 85/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása és határozat
önként vállalt feladatokról” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi
véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi
kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
66/2014., 66/2-3/2014.sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 66/2014., 66/2-3/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 164/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 66/2014., 66/2-3/2014. sz. – ”Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló
rendelet megalkotására, és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a
településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.) önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Martos Dániel: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja kiegészíteni?
Vörös Attila: Módosító javaslatom van, a Polgármester úr megbízásából a határozati javaslatok közül az I/d.
pont visszavonását javaslom. Ez a pont a FESZ Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazásáról szóló javaslat.
Sebők Endre: Pár adatot szeretnék elmondani. 2013. évben zajló közfoglalkoztatás mértékét szeretném
kiemelni. 2013-ban összesen 905 főt foglalkoztattunk, erre a megítélt támogatás 481 millió forint volt. A
FESZOFE Kft. az ország legnagyobb közfoglalkoztatója már 3 éve. Tavaly sikerült erre a programra egy plusz
keretből, a Belügyminisztérium által támogatott „Start mintaprogram” keretből még 105 millió forint bevételre szert
tenni. Ez lehetővé tette, hogy a foglalkoztatás mellett nagyobb arányú beruházások, fejlesztések váljanak
lehetővé a FESZOFE Kft. telephelyén, vagyis a kerületben. Így jöhetett létre a „brikettáló üzem” és a növényház,
mindkettő a kertészeti tevékenység kiszolgálását és kiegészítését segíti elő. Idén is pályáztunk a „Start
mintaprogram” keretében a Belügyminisztériumhoz, ez lenne az „Utcáról a munka világába”
hajléktalanfoglalkoztatási mintaprojektünk II. üteme. Ennek keretében 200 fő hajléktalant kívánunk idén
foglalkoztatni, ez a pályázat is sikeres volt, kedvező elbírálásban részesült, ezáltal 293 millió forint támogatást
ítélt meg a Belügyminisztérium a cégnek, és a kerületnek.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 107/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatairól az I/d. pont
visszavonásával kiegészítve.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 165/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 107/2014. sz. – ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti
terve” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a I/d. pontját az előterjesztő visszavonja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
8./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
91/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: A 12 helyszín szerepel az idei kamerabővítési körben. A JAT projekt keretében még további 5
darab kamera kerül kihelyezésre. A Belügyminisztérium által kiírt országos kamerapályázatra 42 helyszínnel
pályázik az önkormányzat, ezek jórészt a Belső-Ferencváros, illetve a József Attila-lakótelep azon területeinek
ellátására szolgál, amikről már többször beszéltünk. Ferencvárosban a kamerabővítés is „jobban teljesít”.
Hidasi Gábor: A 42 helyszínt látta már a bizottság? Kaptunk erről tájékoztatást? Ha megvalósul az 59 kamera,
akkor a Közterület-felügyeletnél milyen költségekkel fog járni? Milyen állomány szükséges ahhoz, hogy valaki ezt
nézze is?
Rimovszki Tamás: Azért nem került a bizottság elé a 42 kamerahelyszín, mert a Belügyminisztérium 2014.
április 14-én írta ki a pályázatot, és április 23-án lejárt a határidő. Megoldottuk 9 nap alatt Polgármester úrral és
Aljegyző úrral közösen, 27 darab kamerát tudtunk „bezsúfolni” Belső-Ferencvárosba, 15 darab kamerát a József
Attila-lakótelepre. Kimentünk, megnéztük, hogy hova lehet úgy kirakni, hogy értelme is legyen. A képviselőtestületi ülésen ki fogjuk osztani a kamerahelyszíneket. 4 fővel kell emelni a Ferencvárosi Közterület-felügyelet
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létszámát. Tavaly novemberre készült el a térfelügyelet új központja, tehát bele fog férni, a benti technikai
felszereléseket is tartalmazza a pályázat. A működtetés költsége előre láthatólag duplájára fog emelkedni 5 éven
keresztül. A pályázat része, hogy 5 évig fent kell tartani a rendszert.
Veres László: Az utolsó megjegyzését nem értettem. Miért csak 5 évre szól, utána leszerelik a kamerákat?
Rimovszki Tamás: Rosszul fejeztem ki magam, 5 évig kötelező fenntartani a pályázat szerint, de az
önkormányzat már 12 éve tartja fent a kamerarendszert, viszont az akkori képviselők fognak erről dönteni.
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 91/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 166/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 91/2014. sz. – ”Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
9./ A Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 36/2014. (II.13.) sz. határozata ellen
77/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 77/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 167/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 77/2014. sz. – ”A Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 36/2014. (II.13.) sz. határozata ellen” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
10./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert
támogatással kapcsolatban
109/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 109/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 168/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 109/2014. sz. – ”Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási
pályázaton elnyert támogatással kapcsolatban” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Martos Dániel elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
11./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése
Sz-208/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök
Martos Dániel: Nem vettük még le napirendről az előterjesztést, mert kíváncsiak vagyunk az indoklásra.
Puskás László: Az elmúlt egy hétben kétszer pályáztattuk meg a kerítést, mind a két alkalommal eredménytelen
volt a pályázat, egyetlen árajánlat sem érkezett be. Nem tudunk költséget mondani, folytatjuk a pályáztatást. A
FESZOFE Kft. sem tudott ajánlatot adni, utoljára tegnap délután próbálkoztunk egy harmadikkal.
Veres László: Lehet, hogy én maradtam le, de nekem nem rémlik ez a történet. Mikor határoztunk arról, hogy
körbekerítjük a Ferenc teret? Született erről bizottsági döntés?
Martos Dániel: Erről körülbelül két hónappal ezelőtt döntött a bizottság, a költségvetés elfogadása után. Nem a
Ferenc teret akarjuk bekeríteni, hanem amint a napirend címéből is kiderül, a Ferenc téri játszóteret. Azonban a
játszóteret sem ártana rendbe rakni. Azt az információt kaptam, hogy érkeztek árajánlatok, ezért elég furcsa,
hogy a Ráday utca - Bakáts tér - Köztelek utca „Bermuda háromszögében” eltűntek. Javaslom, hogy vegyük le
napirendről az előterjesztést, de nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy elfogyott a kerítés az országban, és
nem küldenek a cégek árajánlatot. Ez nekem „science fiction” kategória.
Hidasi Gábor: Javaslom, hogy ne vegye le a bizottság a napirendjéről, hanem hozzunk egy olyan határozatot,
hogy a következő bizottsági ülésre készüljön el egy terv a kerítésre és a játszótér-fejlesztésre. Lehet, hogy így
könnyebben fogunk árajánlatot kapni.
Martos Dániel: Mielőtt a „Disney World”-t „idevarázsoljuk” a Ferenc térre, Főépítész úr tájékoztatása szerint a
kollégák azon dolgoznak, hogy megtudják lejárt-e az uniós fenntartás a Ferenc térre, tehát fent kell-e tartani ilyen
állapotában. Úgy tudtuk, hogy lejárt, de állítólag nem.
dr. Szabó József: Mivel kiosztott előterjesztést a képviselők nem kaptak, ezért a cím alapján tudják csak
megítélni a tartalmat. Jogilag szignált előterjesztés nincs, tehát érdemes a következő ülésen újratárgyalni. Kötve
hiszem, hogy egy hónap alatt teljes felújítási tervet lehetne készíteni, ez hosszabb, megfontoltabb munkát
igényel. A körbekerítés természetesen más kategória. Mivel nincs előterjesztés, és emiatt az ülés elején
tévedésből nem került a napirend levételre, ezért döntsön a bizottság arról, hogy a napirendet nem tárgyalja.
Martos Dániel: Dönteni bármiről tud a bizottság előterjesztés nélkül is.
Hidasi Gábor: Két hónapja nem tudunk kerítést szerezni? Kimegyünk a sarokra, egy munkást megkérdezünk,
rögtön vállalja.
Martos Dániel (ÜGYREND): Javaslom, hogy a bizottság ne tárgyalja a ”Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér
kerítésének kiépítése” című napirendi pontot, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő rendes ülésen
újratárgyalja. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 169/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy nem tárgyalja meg
”Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése” című napirendi pontot, azzal a kiegészítéssel,
hogy a következő rendes ülésen ismét naprendjére veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel elnök
(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
12./ Bp. IX. ker. Pöttyös utca 6. szám alatti lakóház – felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő
támogatás céljának módosítása
Sz-209/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-209/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 170/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Pöttyös u. 6. szám alatti társasház által 2013-ban 1.000.000,- Ft homlokzat
felújításra elnyert támogatásának elektromos hálózat felújítására történő átcsoportosításához.
2./ felkéri a Polgármester urat a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
13./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-214-216/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-214/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-214/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 171/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a STEREO Kft. (1114
Budapest, Bartók Béla út 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36930, 36929) hrsz-ú,
-a Budapest, IX. ker. Bakáts téren az útpálya, parkolósáv és a gyalogjárda területére, továbbá
-a Budapest, IX. ker. Bakáts téri templom előtti terület,
-a Budapest, IX. ker. Bakáts utca, Bakáts tér és Lónyai utcáig tartó szakaszra,
-a Budapest, IX. ker. Ráday utca, Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakaszra,
-a Budapest, IX. ker. Ráday u. 43. – Bakáts tér közötti szakaszra, és
-a Budapest, IX. ker. Rádayi utca, Köztelek u. - Kinizsi utca közötti szakaszra
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összesen: 6.000 m2 közterületen a „XI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL” c. kulturális rendezvény megtartása
céljára - amennyiben a közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleményét benyújtja - 2014. május
22. napjától – 2014. május 26. napjáig díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. május 21.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-215/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-215/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 172/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Közösségi
Alapítvány (1092 Budapest, Ráday u. 30. III/1) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37325) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Kerekerdő park 250 m2 területére az
„IV. Ferencvárosi Aput a Kapuba Kupa” című rendezvény megtartására 2014. május 24. napjára a díjmentes
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. május 23.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-216/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-216/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 173/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bakáts tér, a templom
körül elhelyezkedő utcák összesen 4000 m2 –es területére, a Bakáts tér teljes lezárásával a „Rózsafesztivál”
megtartása céljára 2014. május 30. – 2014. június 1. közötti időszakban – amennyiben a hiányzó
dokumentumokat is benyújtja - a közterület használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
14./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-217-219/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-217/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-217/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 174/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Lucky Hami
Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Gát utca 21.) részére a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a
Soroksári út 58. sz. előtti közpark 5m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás
maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-218/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-218/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 21.30 óráig tartó
nyitvatartási idővel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 175/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a László és
Tamás Kft. (székhelye: 1171 Budapest, Battonya utca 48.) részére a közterület-használati megállapodás
megkötésre kerül a Márton utca 22-24. szám előtti parkoló 12 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon
folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.30 óráig hagyja jóvá.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-219/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-219/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 176/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft.
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a
Vendel utca 9. szám előtti útpálya 15 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás
maximális idejét 23.00 óráig hagyja jóvá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
15./ Határozatok módosítása
Sz-220-221/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-220/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-220/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 177/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 46/2014. (II.13.) számú
határozatának a CHILI PEPPER Kft. részére jóváhagyott, a Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám előtti
parkolósáv területére vonatkozó határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI PEPPER Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 7. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám
előtti parkolósáv 22 m2-es területére, a 2014. május 16. – 2014. december 31. közötti időszakra vendéglátóterasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23 óra 30 percig tartó maximális kiszolgálási
időben meghatározva megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel:
-A teraszt és parkoló- és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel úgy kell
elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen.
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az előírások
szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.
-A terasz korláta forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát kérünk kihelyezni.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-221/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-221/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 178/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 383/2013. (XII.18) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bumbar 87 Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey utca 14/B. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B.
szám előtti gyalogjárda területére, a 2014. május 15. – 2014. december 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban:
-2014. május 15. napjától – 2014. május 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti
gyalogjárda 18 m2-es területére
-2014. június 1. napjától – 2014. július 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti
gyalogjárda 22 m2-es területére
-2014. augusztus 1. napjától – 2014. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám
előtti gyalogjárda 18 m2-es területére
-2014. október 1. napjától – 2014. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám
előtti gyalogjárda 9 m2-es területére.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

14

16./Részletfizetésre vonatkozó kérelem
Sz-226/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene.
17./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-222-225/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-222/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-222/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-os
csökkentéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 180/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13. fszt. 1.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
parkolósáv, útpálya és gyalogjárda területére a havi közterület használati díj összegét 2014. május 15. napjától
mindaddig, amíg a közterület használat dobogón valósul meg, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig
városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembe vételével 20%-kal mérsékli.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-223/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-223/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-os
csökkentéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 181/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft.
(székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.) részére megkötött használati megállapodásban
meghatározott havi közterület használati díj összegét 2014. május 15. napjától mindaddig, amíg a közterület
használat a 34 m2-es dobogón valósul meg, de legkésőbb 2014. október 31. napjáig városképi, zöldfelület
fejlesztési szempontok figyelembe vételével 20%-kal mérsékli.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-224/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-224/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-os
csökkentéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

15

VVKB 182/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye:
1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a havi közterület használati díj összegét 2014. május 15. napjától
mindaddig, amíg a közterület használat dobogón valósul meg, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig
városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembe vételével 20%-kal mérsékli.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-225/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-225/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-os
csökkentéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 183/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FALDAS Italy Kft.
(székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81. 2. em. 9.) részére megkötött használati megállapodásban
meghatározott havi közterület használati díj összegét 2014. május 15. napjától mindaddig, amíg a közterület
használat a 14 m2-es dobogón valósul meg, de legkésőbb 2014. október 15. napjáig városképi, zöldfelület
fejlesztési szempontok figyelembevételével 20%-kal mérsékli.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
18./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek
Sz-210-212/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-210/2014. sz. előterjesztés
Puskás László: Hétfőn kaptuk az információt, hogy a Gyors Medve Kft. az ingatlanra sörcsapot kíván elhelyezni.
Problémás, mert további engedélyeket igényel, a bizottság vegye figyelembe.
Martos Dániel: Gondolom, hogy terasz nélkül meg nem tud engedélyt kérni. Kérem, szavazzunk a Sz-210/2014.
sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 184/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyors Medve Kft.
(székhelye: 1082 Budapest Kis Stáció utca 5. 2. em. 14.) részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 1. szám előtti
használaton kívüli buszmegálló és a mellette lévő parkoló összesen 73 m2-es területére a kereskedelmi
tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás benyújtásának napjától – 2014. október 15. napjáig tartó
időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-211/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-211/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 185/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyors Medve Kft.
(székhelye: 1082 Budapest Kis Stáció utca 5. 2. em. 14.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 5. szám előtti
parkolósáv 30 m2-es területére a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás
benyújtásának napjától – 2014. október 15. napjáig tartó időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, amennyiben a Gyors Medve Kft. benyújtja igazolást és
az alábbi feltételt betartja:
-a Kft. köteles a Társasház főkapuját szabadon hagyni, oda sem napernyőt, sem egyéb tárgyat nem helyezhet ki.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-212/2014. sz. előterjesztés
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-212/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 186/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyors Medve Kft.
(székhelye: 1082 Budapest Kis Stáció utca 5. 2. em. 14.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 10-12.
szám előtti gyalogjárda területére, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás ne
kerüljön megkötésre.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
19./ Budapest IX. kerület Középső-Ferencváros területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-213/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-213/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 187/2014. (V.14.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gulyás-Gasztro Catering
Kft. (székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
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Önkormányzatának tulajdonában lévő (37507) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Liliom utca 46. szám
előtti parkolósáv 8 m2-es területére, a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás benyújtásának időpontjától – 2014. október 31. napjáig tartó időszakra vendéglátó-terasz
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben
meghatározva megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.
Martos Dániel
elnök
Hidasi Gábor
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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