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Szilágyi Imre irodavezető,
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Kozák Anikó irodavezető,
Madár Éva mb. irodavezető,
Berner József irodavezető,
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes,
Puháné Bándi Ágota csoportvezető,
dr. Világos István jogi munkatárs,
Vince Attiláné környezetvédelmi csoport munkatársa,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Tóth László – IX. kerületi Rendőrkapitányság Őr-járőr alosztályvezetője, Intzoglu István képviselő,
Balázs Ádám, Oszlányi Viktor EPM Consult Kft. képviselője.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015.
április 22-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére az Sz-199/2015. sz. – ” Sürgősségi javaslat a 2015. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta
beszerzésre meghirdetett pályázatok elbírálására” című – előterjesztést utolsó napirendi pontként, melyet fél
órával ezelőtt a József Attila Városrészi Önkormányzat rendkívüli ülésén tárgyalt. Szükséges a pályázat
lezárásához és a virágpalánták kiosztásához, hogy a bizottság is tárgyalja az előterjesztést. A napirendi
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 160/2015. (IV.22.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről rendelet megalkotására (kétfordulós, I.
forduló)
83/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi (kerületi)
értékvédelemről szóló 8/1996. (III.04.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
89/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi
bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására
(kétfordulós, I. forduló)
90/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi
véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
88/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására
79/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ PizzaPane Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozata ellen
75/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ EPM Consult Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 96/2015. (II.18.) számú határozata ellen.
74/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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11./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában
94/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ „Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására” kiírt pályázat nyertesének
kérelme határidő módosításra
Sz-188/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
13./ Ügyrend módosítása
Sz-196/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
14./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-175/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
15./ Autómentes Nappal kapcsolatos pályázat
Sz-176/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday utcában
Sz-165-166/2015. sz. előterjesztések
Sz-167/2015., Sz-192/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Tompa utcában kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-193/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára
a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-189/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
19./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-168-171/2015., Sz-194/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
20./ Sürgősségi javaslat a 2015. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre meghirdetett
pályázatok elbírálására
Sz-199/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

3

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Az előterjesztésben olvashatóak a dohányzással kapcsolatos szankciók, illetve az „ebrendelettel”
kapcsolatos szabályok, amik eddig is érvényben voltak. Mennyi eljárás indult eddig? Szerintem nem túl sok, miért
nem volt kellőképpen szankcionálva? Mennyivel lesz most hatékonyabb a végrehajtás?
A múlt év folyamán kaptunk jelzést, hogy a BM Sporttelepen sűrűn tartanak hangos rendezvényeket. Ennek a
szabályozásával mit lehet kezdeni?
dr. Kasza Mónika: A dohányzásra vonatkozó szabály kikerül a rendeletből, mert a nem dohányzók védelméről
szóló törvény szerint ezzel kapcsolatban a közterület-felügyelő szabhat ki helyszíni bírságot, ami így kétszeres
büntetés lenne, és hatáskörünk sincs erre.
Az állatok tartásáról szóló rendeletet 2011.vagy 2012. évben hatályon kívül helyeztük, tehát jelenleg az
önkormányzatnak nincs ilyen rendelete.
Zaj ügyben a jegyző környezetvédelmi hatáskörében el tudunk járni, tehát az nem képviselő-testületi hatáskör, de
egyetlen ilyen bejelentés sem érkezett. Ha kérik, akkor zajkibocsátási határértéket állapítunk meg, illetve panasz
esetén kivizsgáljuk, hogy meghaladja-e a megengedett határértéket.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 161/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 52/2015., 52/2/2015. sz. – ”Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
2./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről rendelet megalkotására (kétfordulós,
I. forduló)
83/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: Jó dolog, hogy az éjszakai nyitvatartásának rendjéről rendeletet alkotunk. Azonban mióta a
dohányzást kitiltották ezekről a helyekről, nem csak éjszaka mennek ki az emberek dohányozni az épületek elé,
hanem napközben is zavaró, amikor tömegek állnak kint és „pöfékelnek”. Tudunk erre valami szabályozást
hozni? Jön a nyár és a lakók szeretnének ablakot nyitni, de nem tudják megtenni nappal sem, nemcsak éjszaka.
Baranyi Krisztina: Az előzőekhez képest jól sikerült ez a rendelet-tervezet, egy apró módosítást szeretnék kérni.
Ha jól értettem, akkor zenét szolgáltatni kizárólag csukott ablak mellett lehet a vendéglátó egységekben. Nyáron
40 fokban, ha ki van nyitva az ablak, és a kiszűrődő zene szintje nem haladja meg az egyébként előírt
határértéket, akkor miért kell az ablakoknak csukva lennie?
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Görgényi Máté: Alapvetően egy triviális dolgot említett Képviselő asszony, amivel egyet is lehet érteni. Hogyan
lehet ezt szabályozni? Ismételten jelezni szeretném – amit minden ülésen meg fogok tenni, ha vendéglátó
teraszokkal kapcsolatos előterjesztés kerül a bizottság elé -, hogy nagyon fontos az ellenőrzés ahhoz, hogy a
rendeletek beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket. Hangsúlyosan kérem, hogy az illetékes iroda fokozottan
figyeljen oda az ellenőrzésekre, a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel karöltve.
Gyurákovics Andrea: Mivel itt lakom a Mátyás utcában, elég sok hétvégét töltöttem az utcán azért, hogy
megnézzem, mi történik a vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzés rendszeres, és – amennyire a rendeletek engedték
– hatékony volt. Az eddigi rendeletek nem sok teret engedtek az ellenőröknek bármilyen gyors eljárásra.
Nem biztos, hogy mindent rendelettel kell szabályozni. Ha valaki kulturáltan tud dohányozni, akkor ez nem
szükséges, hiszen én is dohányoztam, nem üvöltöztem kint az utcán, nem dobtam el a csikket. Ez hozzáállás
kérdése, egyéni dolog, az embereket sajnos nem lehet megnevelni.
dr. Kasza Mónika: Az előterjesztésben olvasható, hogy komolyabb szankció akkor várható ennek a rendeletnek
az alkalmazásában, ha az előző, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet szerint emiatt közigazgatási bírság került kiszabásra. Úgy gondolom, hogy
ha szolidan szól a zene, akkor nem lesz semmilyen szankció, de az általános tapasztalatunk az - a nyári
időszakban heti-két heti gyakorisággal járnak az iroda munkatársai éjszakai ellenőrizésre -, hogy olyan
hangerővel szól a zene, hogy az egész utcában jól lehet hallani, és az ott élők nyugalmát nagyon zavarja.
Görgényi Máté: Az ablakok aktuális állapota-e a fontos - hogy nyitva vagy zárva vannak-e -, vagy abban az
esetben van szankció, ha a zajkibocsátás meghaladja az adott értéket? Úgy érzékelem, hogy a rendeletben az
ablakok említése értelmét veszíti.
dr. Kasza Mónika: Másodlagos feltétel a rendeletben, hogy 22.00 óra után nyitott nyílászárók mellett úgy
szolgáltat gépi vagy élő zenét, hogy azzal zavarja a környezetben élők nyugalmát. A Jegyző környezetvédelmi
hatáskörében zajvédelmi ügyekben eljár, a Kormányrendelet pedig azt mondja ki, hogy a megállapított
zajkibocsátási határértékeknek zárt nyílászárók mellett kell teljesülniük.
dr. Szabó József Zoltán: A rendelet elkészítésével összefüggésben arra is törekedtünk, hogy a lakosság és
vendéglátósok közötti egyensúly megmaradhasson, a lakosság nyugodtan tudjon pihenni. Tudjuk, hogy ezek a
helységek, amik kereskedelmi, vendéglátó tevékenységgel szolgálnak, légkondicionáltak, tehát zárt nyílászárók
mellett sincs akadálya annak, hogy a vendégek megfelelő körülmények között legyenek. Viszont 22.00 óra után,
nyitott nyílászáróknál zeneszolgáltatás zavarhatja a lakosokat. Mivel ez az első forduló, nincs akadálya annak,
hogy a határvonalat ne 22.00 órában határozzuk meg, hanem 23.00 órában. Úgy gondolom, hogy kompletten,
önmagában egy zajkibocsátási határértékre hivatkozással lehetővé tenni a zeneszolgáltatást, egész éjszakai
nyitvatartás, és nyitott ablakok mellett, nagyon sok panaszt fog eredményezni. Nem mondom, hogy ez a
megoldás mindenki számára jó, de a két forduló közötti időszak alkalmat ad arra, hogy ezt rendezzük.
A társadalmi közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétesnek gondoljuk, ha egy vendéglátó egység
belsejében a törvény erejénél fogva tiltott a dohányzás, akkor a vendéglátó egység előtt se dohányozhassanak a
vendégek. Nem lenne szerencsés a teljes kitiltás a dohányosok vonatkozásában, elhangzott, hogy lehet
kulturáltan is dohányozni. A rendelet a nyitvatartást hivatott szabályozni, a dohányzás szabályait nem is tudjuk
belevonni, de szerintem általánosságban a dohányzást nem lehet tiltani a vendéglátó egységek előtt sem.
Igyekeztünk minden szempontot figyelembe venni, hogy a rendelet ténylegesen szabályozza a nyitvatartást,
szabályozott keretek között lehetőséget biztosít a hatékonyabb fellépésre azokkal szemben, akik nem tartják be a
szabályokat, és a vendégeikre nem figyelnek kellőképpen.
Baranyi Krisztina: A zajkibocsátási határérték pont azért lett meghatározva, hogy ne zavarja a lakosokat a
bizonyos zajszint feletti mennyiség. Szubjektíven eldönti valaki, hogy mi az, ami hangos, zavar-e, nyitva van-e az
ablak, ezt nem lehet egy rendeletben szabályozni, csak azt lehet, ha meghalad egy bizonyos határértéket, ami
tilos, büntethető. Egyébként nincs minden vendéglátó egységben klímaberendezés, az ára 1 millió forint körül
van, ha be akarják szereltetni. Ilyen költséget egy rendelettel nem kellene generálni a vállalkozóknak, hiszen
sokkal egyszerűbben lehetne szabályozni. Tudom, mert mérettem már zajkibocsátási értéket, hogy ez nagyon
alacsony határérték. Külső klímaegységek zümmögése sem szabad, hogy meghaladja ezt a határértéket, tehát
ez nagyon minimális, amit bőven elbír bármilyen utca, nemhogy a Ráday utca, mint sétálóutca. Szerintem a
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zajszintet bőven elég lenne ezzel szabályozni.
Kulpinszky Eleonóra: Mindent meg lehet oldani kommunikációval. A Képviselő-testület hozott egy olyan
döntést, hogy a csenddel kapcsolatos ikont feltüntető táblákat minden asztalra ki kell tenni. A vendéglátós
beszélgethet a vendégekkel, és ha olyat tapasztal, hogy nagy a zaj a dohányzás által, meg lehet kérni őket arra,
hogy hagyják abba. Minden a kommunikáción múlik, emberi hozzáállás kérdése.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 83/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 162/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 83/2015. sz. – ”Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről rendelet
megalkotására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
(kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.04.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
89/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 89/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 163/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 89/2015. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.04.) rendeletének módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének
módosítására (kétfordulós, I. forduló)
90/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Szabó József Zoltán: A rendeletet két fordulóban fogja tárgyalni a Képviselő-testület.
Görgényi Máté: Akkor jelenleg a rendelet-tervezet kifüggesztéséről dönt a bizottság. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk a 90/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 164/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 90/2015. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.)
rendeletének módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
88/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 88/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 165/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 88/2015. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) rendeletének módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: A 47.§ (3) bekezdésében a Polgármester úrnak 2 millió forintról megemelik a keretét 5 millió
forintra. Nem találtam meg, de a költségvetési rendeletben is már így szerepel?
dr. Szabó József Zoltán: Nem emlékszem, hogy a költségvetési rendeletben konkrétan így benne lenne, de van
egy sor, ami biztosítja erre a lehetőséget, a költségvetés „pályázat előkészítési során” van erre fedezet. A
lehetősége úgy oldható meg, ha átruházott hatáskör keretein belül a lehetőséget megadjuk Polgármester úrnak.
Nem gyakran adódnak pályázati lehetőségek, de ha igen, akkor az az optimális, ha erre megvan a lehetőség,
amikor a fedezet is adott az önrészhez. A Képviselő-testület fogja tárgyalni azt az előterjesztést, ami pont egy
ilyen helyzetet teremt, hogy magasabb önerővel pályáznánk, mint amit az SzMSz Polgármester úr számára
biztosít.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 81/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 166/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 81/2015. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
7./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 92/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 167/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 92/2015. sz. – ”Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
8./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására
79/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 79/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 168/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 79/2015. sz. – ”Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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9./ PizzaPane Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozata ellen
75/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kozák Anikó: A gyalogosforgalom segítése érdekében, az akadálymentes áthaladás miatt nem adta meg a
bizottság az engedélyt az 1 négyzetméteres területre.
Görgényi Máté: Tehát amennyiben megadjuk az engedélyt, akkor problémát okozunk a gyalogosforgalomnak?
Kozák Anikó: Igen.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy hagyjuk helyben a bizottság korábbi döntését. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk a 75/2015. sz. előterjesztés „B” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 169/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 75/2015. sz. – ”PizzaPane Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozata ellen” című – előterjesztés „B” határozati
javaslatát.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
10./ EPM Consult Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 96/2015. (II.18.) számú határozata ellen
74/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: A kérelmező a nyitvatartási idő módosítását kéri. Mivel az iroda részéről sem érkezett olyan
jelzés, hogy egyéb akadálya lenne, ezért javaslom, hogy a korábbi döntést változtassa meg a bizottság, és 23.30
óráig határozza meg a nyitvatartási időt. Továbbra is kérem az irodát, hogy aktívan észleljék a lakossági
bejelentéseket. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 74/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 170/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 74/2015. sz. – ”EPM Consult Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 96/2015. (II.18.) számú határozata ellen” című – előterjesztés „A” határozati
javaslatát.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Érkezett hozzám egy komoly, összes lakó által aláírt kérelem, ami a Rocky Söröző működését
illeti. Az irodához eljutott ez a jelzés?
Kozák Anikó: Eljutott, de kérelmet még nem adtak be. Ha ez megtörténik, akkor a bizottság elé fogjuk
terjeszteni.
11./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában
94/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 94/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 171/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 94/2015. sz. – ”Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház
szoborparkjában” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
12./ „Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására” kiírt pályázat
nyertesének kérelme határidő módosításra
Sz-188/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-188/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 172/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Védett templomok és
egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására” kiírt 2014-es pályázat egyik nyertesének, a Gát utca 2-6.
sz. alatti Kaníziusz Szent Péter templomnak a kapuzatára vonatkozó felújítására nyújtott támogatás felhasználási
határidejét 2015. május 15-ig, a támogatás elszámolásának határidejét 2015. június 15-ig meghosszabbítja.
Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosításáról gondoskodjon.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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13./ Ügyrend módosítása
Sz-196/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Azért kezdeményeztem az ügyrend módosítását, mivel elég „hektikusan” alakulnak az üléseink.
A módosítással szeretnék lehetőséget biztosítani arra, hogy amennyiben nem a fix időpontban megadott ülést
kezdeményezem, az is lehessen rendes ülés. Szeretném biztosítani a bizottság tagjainak, hogy adott esetben fel
lehessen venni előterjesztéseket a napirendre, mivel nem lesz rendkívüli az ülés. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-196/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 173/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2015. április 22től az alábbiak szerint módosítja:
Az Ügyrend II. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon. Az ülések kezdési
időpontja 9:00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes ülések
munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.”
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
14./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-175/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-175/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 174/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. május 16-án
megrendezésre kerülő TeSzedd! akció plakátjának gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft összeget
biztosít a FESZOFE 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.
Határidő: 2015. május 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
15./ Autómentes Nappal kapcsolatos pályázat
Sz-176/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-176/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 175/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2015” című pályázaton való
részvétellel, az „Autómentes Napi” rendezvény 2,5 M Ft-tal történő támogatása céljából.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2015” benyújtásához
szükséges 625.000,- Ft összegű pályázati önrészt biztosítja a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday utcában
Sz-165-167/2015., Sz-192/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-165/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-165/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 176/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical Trading
Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám
előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 7 m2-es területére a 2015. május 16. – 2015. szeptember 30.
közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 190.008,-Ft.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-166/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Ha jól emlékszem, a Budapesti Közlekedési Központ itt is módosította a véleményét
forgalomtechnikai kérdésekben?
Kozák Anikó: Igen, és kérte a rálátási háromszög szabadon hagyását. Ezzel a kikötéssel javasoljuk megadni az
engedélyt a Kft. részére.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-166/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 177/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező, üzletével szemben lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos útpálya 9 m2-es területére a 2015. május 1. – 2015. október 31.
közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára bruttó 304.560,-Ft közterület használati díj megfizetése
mellett a közterület-használathoz az alábbi kikötéssel járul hozzá:
-a SOUL BISZTRÓ Kft. köteles folyamatosan gondoskodni a terasz átláthatóságának biztosításáról és a rálátási
háromszög szabadon tartásáról.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Gyurákovics Andrea: Nem tudtam, hogy hol szóljak hozzá, de közterület-használati engedélyekről döntünk. Egy
ideje a Mátyás utca - Ráday utca sarkán található a Frisco Kocsma-Kávézó által kirakott bicikli, mint utcadísz, de
szerintem erre is kellene terület-foglalási engedélyt kérni. Reklámfelirat található rajta, régóta várom, hogy a
bizottság elé kerüljön.
Görgényi Máté: Köszönöm, hogy Képviselő-asszony felhozza a témát. Megint az ellenőrzés fontosságát
szeretném hangsúlyozni. Elmúlt ülésen jeleztem, hogy a Thaly Kálmán utcában is volt egy megállító tábla,
aminek a kérelmével nem találkoztam a bizottsági ülésen.
Kozák Anikó: Megvizsgáljuk a kérésüket, nem találkoztunk ezzel. Az ügyintéző utána fog járni, illetve felhívjuk a
közterület-felügyelők figyelmét is az ellenőrzésre.
Gyurákovics Andrea: Ha kinéznek a Ráday utca 26. szám ablakából, akkor lehet látni a biciklit.
Kozák Anikó: Nem sűrűn nézek ki az ablakból, de jogos a kérés, meg fogjuk vizsgálni.
Sz-167/2015. sz. előterjesztés
Kozák Anikó: Felhívom a figyelmüket, hogy úgy szeretné a SOUL BISZTRÓ Kft. növelni a területét, hogy 2
darab pollert - ami a parkolási területet körülhatárolja - kiszedne, és amikor már nincs szüksége a területre, akkor
visszahelyezné.
Görgényi Máté: Érdekes kérdés, mert ha a poller körbe van pakolva székekkel, akkor a funkcióját nyilvánvalóan
nem látja el, de ki fogja ezeket kiszedni, elrakni és visszahelyezni?
Kozák Anikó: Elméletileg a Kft. vállalta, hogy ugyanolyan állapotot biztosítanak, mint előtte, ezzel a feltétellel
hozza meg a bizottság a döntését.
Görgényi Máté: Felvetődött egy olyan kérdés, hogy tudunk-e kauciót kérni, ha ezek a pollerek a raktározás ideje
alatt eltűnnek, károsodnak.
Kozák Anikó: Információim szerint van leadva kaució, utánanézek pontosan, de azt hiszem, hogy kétszer 50
ezer forint.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy az elhangzott biztosítékokkal adja meg a bizottság az engedélyt a Kft. részére,
miszerint vállalja az oszlopok eltávolítását, szakszerű raktározását, és visszahelyezését. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-167/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 178/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező, üzletével szemben lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 7 m2-es területére a 2015. május 15. – 2015.
szeptember 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára bruttó 191.023,-Ft közterület használati
díj megfizetése mellett a közterület-használathoz, és a parkolásgátló oszlopok eltávolításához az alábbi
kikötéssel járul hozzá:
-a SOUL BISZTRÓ Kft. a közterület használat megszűnését követő három napon belül köteles a két darab
parkolásgátló oszlopot eredeti állapotában a közterületre visszahelyezni.
Határidő: 2015. május 14.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-192/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-192/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 179/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az MNerdo 69 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/A. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es, illetve a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére a 2015. április 23. – 2015. november 30. közötti időszakra,
vendéglátó-terasz kialakítása céljára bruttó 197.740,-Ft közterület használati díj megfizetése mellett a közterülethasználathoz alábbi kikötéssel járul hozzá:
-az MNerdo 69 Holding Kft. köteles gondoskodni arról, hogy 1 méter széles sáv folyamatosan szabadon
maradjon a saját, és a szomszédos Frictus Kft. terasza közötti területen biztosítva ezzel a gyalogosok számára
az úton történő komfortos átkelést.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
17./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Tompa utcában kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-193/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-193/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 180/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Egrabit Kft. (székhelye:
1094 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
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tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 11. szám előtti díszburkolatos
parkoló 28 m2-es területére a 2015. április 23. – 2015. október 31. közötti időszakra, vendéglátó-terasz
kialakítása céljára bruttó 981.120,-Ft közterület használati díj megfizetése mellett a közterület-használathoz 23
óra 30 percig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva azzal a kikötéssel járul hozzá, hogy az Egrabit
Kft. köteles betartani a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői
hozzájárulásban aláírt alábbi feltételeket:
-A teraszt a 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 méter távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.
-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. A terasz szélessége nem érheti el a parkolósáv
szélességét.
-A terasz korlátra forgalmi irányból, (F-022) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát kérünk kihelyezni.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
18./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-189/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-189/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 181/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a L’Amuse Kft. (székhelye:
1094 Budapest, Tűzoltó utca 82. 3. lház. fszt. 45.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37224/4) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 82.
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a 2015. május 1. – 2015. szeptember 30. közötti
időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 21 óráig tartó maximális kiszolgálási
időben meghatározva hozzájárul.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
19./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-168-171/2015., Sz-194/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-168/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-168/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 182/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. kerület Üllői
út 71. Társasház (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 71.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37150) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Bokréta utca 38. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 31 m2-es területére 2015. április 23. napjától - 2015. május 29. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan, homlokzat felújítás miatt, építési állvány kihelyezésére a közterület – használathoz
díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-169/2015. sz. előterjesztés
Kozák Anikó: Tegnap érkezett a Technoterv Novatív 2014 Kft. részéről egy kérelem, miszerint a nevet szeretné
megváltoztatni a határozati javaslatban Prangl Hungária Kft-ra. Van erre lehetőség?
Görgényi Máté: Ennek nem a bizottság szempontjából van jelentősége, mi egy terület odaítéléséről döntünk. Ha
ez az irodánál megfelelő módon le van adminisztrálva, akkor nem látom ennek akadályát. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-169/2015. sz. előterjesztés módosított „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 183/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Prangl Hungária Kft.
(székhelye: 1239, Budapest, Ócsai út 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37048) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Imre utca 7. szám előtti
teljes útpálya és parkolósáv összesen 152 m2 területére felvonulási területre, daruzási munkálatok elvégzése
céljára 2015. április 27. napjára (esőnap: 2015. április 29.) a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 34.960,-Ft.
Határidő: 2015. április 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-170/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-170/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 184/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Írisz Családi Kör részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a
Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 200 m 2 területére az „Adománygyűjtő
Családi Piknik, a Rózsaparki programért” nevű rendezvény megtartására 2015. május 9. napjára a közterülethasználathoz díjmentesen hozzájárul.
Határidő: 2015. május 8.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Sz-171/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-171/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 185/2015. (IV.22.) 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
„Ferencvárosi Aput a Kapuba Kupa” nevű rendezvény megtartására 2015. május 9. napjára a díjmentes
közterület-használathoz hozzájárul.
Határidő: 2015. május 8.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-194/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Mi a különbség a két határozati javaslat között?
Kozák Anikó: A két határozati javaslat ugyanaz, elírás történt.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-194/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 186/2015. (IV.22.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Szent Vince Plébánia
(1096 Budapest, Haller utca 19/21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (38015/50) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bajor Gizi park díszburkolatos gyalogjárda 3 m2
területére a Római Katolikus Egyház képviseletében utcai evangelizáció megtartásával kapcsolatban egy darab
mikrofonállvány kihelyezése céljára 2015. április 26., 2015. május 3. és 2015. május 10. napjaira a közterülethasználathoz díjmenetsen hozzájárul.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
20./ Sürgősségi javaslat a 2015. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre
meghirdetett pályázatok elbírálására
Sz-199/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat hozott egy határozatot a napirenddel kapcsolatban.
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat megtárgyalta az előterjesztést, ami alapján a „Föld Napja”
alkalmából a virágpalánta beszerzésére meghirdetett pályázatot elbíráltuk. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottságnak elfogadásra javasoljuk az „A” határozati javaslatot.

17

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-199/2015. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 187/2015. (IV.22.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság – a József Attila Városrészi
Önkormányzat javaslatának figyelembevételével - úgy dönt, hogy a 2015. évi „Föld Napja” alkalmából egynyári
virágpalánták beszerzésére lefolytatott meghívásos beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek az
EVERLING Kertépítő Kft-t választja, míg a második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Boróka 98 Kft-t. jelöli meg.
Határidő: 2015. április 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon 11.661 darab virágpalánta beszerzésére vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes
ajánlattevővel, vagy annak meghiúsulása esetén a második a legjobb ajánlattevővel.
Határidő: 10 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. évi „Föld Napja”
alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közösen meghirdetett lakókörnyezet parkosítására, zöld
felületek fejlesztésére kiirt pályázati felhívásra jelentkezett lakóházak/társasházak és intézmények részére az Sz199/2015. számú előterjesztés 1. 2. és 3. sz. mellékletében a „jóváhagyott darab” oszlopban meghatározott
számú virágpalánta kerüljön kiosztásra.
Határidő: 20 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-199/2015. számú
előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő intézmények és társasház részére a melléklet „jóváhagyott darab”
oszlopban meghatározott számú virágpalántát biztosít.
Határidő: 20 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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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