Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2016. augusztus 3-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Görgényi Máté elnök,
Baranyi Krisztina,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt,
Hardi Flóra Alíz,
Hidasi Gábor,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szűcs Balázs főépítész, dr. Bánfi Réka irodavezető, Apollónia
Aranka irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Magyari Gabriella csoportvezető, Vince Attiláné környezetvédelmi
munkatárs, Nehéz Jenő informatikus, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Intzoglu István képviselő, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója,
Sándor Tamás – S-TÉR Kft. ügyvezetője.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016.
augusztus 3-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság
vegye fel napirendjére a kiosztásra került Sz-362/2016. sz. – ”Tűzoltó utca koncepcióterve és az Üllői út – Tűzoltó
utca közti passzázs vázlatterve” című – előterjesztést 1. napirendi pontként. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel?
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
VVKB 328/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Tűzoltó utca koncepcióterve és az Üllői út – Tűzoltó utca közti passzázs vázlatterve
Sz-362/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
2./ Autómentes Nap 2016
Sz-354/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
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3./ Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben”
pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos
elszámolás
Sz-355/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
4./ Tompa u. 16. sz. társasház kérelme
Sz-356/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ Dandár u. 27, Ferenc krt. 22. és Hőgyes Endre u. 11. sz. társasházak kérelmei
Sz-357/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
6./ „Zöld Udvar 2016” pályázat elbírálása
Sz-358/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
7./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-359/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Kiszolgálási idő maghatározása
Sz-360/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-361/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Miért tartott több mint két hétig a Tompa utca-Liliom utca sarkán lévő szemét
elhordása?
Lakók hívtak fel ma reggel, hogy egészséges fákat vágnak ki a Ferenc tér beruházásával kapcsolatban. Nem
értem, de biztos meg van az indoka. A lakók szerint a terv azt ígéri, hogy több zöld lesz, ehhez képest a
fakivágásokkal kevesebb lesz. Nem értek hozzá, nem tudom mit jelent, csak a lakók aggodalmait tolmácsoltam.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Tűzoltó utca koncepcióterve és az Üllői út – Tűzoltó utca közti passzázs vázlatterve
Sz-362/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérem Főépítész urat, hogy mutassa be, hogy mi változott a legutóbbi bizottsági ülésen
tárgyaltak óta.
Szűcs Balázs: Az előző ülés óta kérdésként fogalmazódott meg, hogy ezek a telekalakítások mikor kerültek ilyen
formában kialakításra. Baranyi Krisztina képviselő asszonynak írásban meg is válaszoltam, hogy ezek mind 10
évvel ezelőtt, a korábbi Főépítész ideje alatt kerültek kialakításra, az akkori, illetve ma is hatályos szabályozási
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tervvel nem ellentétes módon, mivel a 3 méteres átközlekedési lehetőséget biztosítja a telekalakítás. Az előző
bizottsági ülésen a két telek közötti „belógó” falszakasszal volt probléma, amire a tervezők egy látványtervet
készítettek, hogyan nézne ki a valóságban, hiszen alaprajzi formában nem biztos, hogy mindenki számára
egyértelmű. Ez a látványterv mutatja a Tűzoltó utca felől az Üllői út felé való haladási irányban azt a bizonyos
falszakaszt, ami a földszinti részen „belóg”. Nem kell megijedni, mert a háttérben az Üllői út sarkán lévő
társasház belső udvara látszik a perspektíva miatt. A szállodaépítéssel párhuzamosan az volt az alku a társasház
és a szállodaépítő cég között, hogy a tatarozását is megoldja a cég, tehát a belső homlokzat is felújításra kerül. A
gyalogosok egy megújult társasházi belső homlokzatot fognak a passzázson keresztül látni. Amennyiben rákerül
a falszakaszra a festés, színesítené a környék nívóját. Jól lehet látni, hogy az átjárási szélesség kellően tágas,
még ezzel a falszakasz résszel is. További kérdésekre a tervező úr tud válaszolni.
Baranyi Krisztina a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Görgényi Máté: A Gozsdu-udvarnak is vannak hasonló beszűkülései, és szerintem ott sincs kis forgalom. Ebből
a perspektívából és ezzel a látványtervvel megnyugtatóbb szerintem a helyzet.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Az előző bizottsági ülés idején külföldön voltam, így nem tudom hol helyezkedik el ez
a passzázs. Ismerem a körzetet, de nem tudom elképzelni. Főépítész úr elmagyarázná?
Görgényi Máté: Ezt az előterjesztés tartalmazza. Próbáljunk olyan kérdéseket feltenni, amik bővítik a
tudásunkat.
Szűcs Balázs: Északon az Üllői út határolja, nyugati irányban a Thaly Kálmán utca, déli irányban pedig a Tűzoltó
utca. A Klinika metróállomástól ez lenne a „gyalogos tengely”, ami autómentesen átvezeti az ifjúságot a hotel,
illetve a kollégiumi épületek alatt. A szálloda és a kollégium határán van egy falszakasz, amely látszólag beszűkíti
a passzázs részt, de a legszűkebb keresztmetszeten is bőven megvan az a szelvény, amin keresztül tudnak
közlekedni az emberek. A „belógó” falszakasz dekorációjára tettek a tervezők most javaslatot, mert korábban
csak egy sima fehér fal volt, most pedig egy művészeti alkotással lenne díszítve.
Baranyi Krisztina: A második képen látható a bizonyos képzőművészeti alkotás, amit arra ajánlottak, hogy „ne
vizeljenek oda a népek”. Ha jól látom, ez a kiszögellés közel van a térhez. Mennyire méretarányos a kép?
Görgényi Máté: Szeretném emlékeztetni Képviselő asszonyt, hogy ide a vendéglátó egységek ki is
települhetnek, tehát nem egy „eldugott sarok” lesz.
Sándor Tamás: Szeretettel köszöntök mindenkit, az S-TÉR Kft. ügyvezetője vagyok. Az előző ülésen is
beszéltünk erről a tervről. A látványterv teljesen méretarányos, pontos képet szeretnénk adni az átjáróról. Mivel
alaprajzilag nem lehetett jól megítélni, hogy a szálloda épületének „belógó” része mennyire jelent problémát az
átjárás tekintetében, ezért készült a két látványrajz. A probléma jelentősen kisebb, mint ami alaprajzilag látszik.
Főépítész úrnak teljesen igaza van abban, amit az elmúlt ülésen mondott, hogy a kollégium épülete „bővületet”
hozott létre. Nem egy 3 méteres átjárót hagyott meg a szomszéd udvarba, hanem kiszélesítették egy 5 méter
széles átjáróra, és ennek köszönhető, hogy ez a helyzet létrejött, de sokkal kellemesebb az átjáró így. Ha nem
kap semmilyen dekorációt a „belógó” falszakasz, akkor sem jelentene jelentősebb problémát, de alkalmas lett
egy képzőművészeti alkotás elhelyezésére, ami színesítené az udvart, hogy szívesebben használják az erre
járók.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-362/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 329/2016. (VIII.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a Tűzoltó utca
koncepciótervének és az Üllői út – Tűzoltó utca közti passzázs vázlattervének elvi megoldásait az Sz-362/2016.
számú előterjesztés mellékletében részletezettek szerint.
Határidő: 2016. augusztus 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
2./ Autómentes Nap 2016
Sz-354/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-354/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 330/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2016. szeptember 17én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény megvalósítására az elnyert támogatáshoz 625.000,- Ft
önrészt biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a 2016.
szeptember 17-én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény megvalósításához, a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt-től elnyert 2.200.000,- Ft támogatási összeg az Sz-354/2016. sz.
előterjesztésben megjelölt programra kerül felhasználásra.
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2016. szeptember 17én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény plakátjainak gyártására és kihelyezésükre bruttó
127.000,- Ft összeget biztosít 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.
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a kézműves program
megszervezésére és lebonyolítására bruttó 70.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor
terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy Pálinkás Lászlóval a fenti feladatokra kösse meg a megbízási szerződést
bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
5./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pálinkás Lászlóval a
kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát,
17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: 2016. szeptember 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
3./ Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben” pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-355/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-355/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 331/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi
Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben 2015” pályázat
keretében, a kerületi oktatási (Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül), és nevelési
intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK
NÉV, CÍM

TÉMAKÖR

Udvar, csoportszobák zöldítése (eszközök, növények, termőföld, virágládák, fűmag, virágok,
Csicsergő Óvoda,
cserepek vásárlása), kirándulások (útiköltség, belépők), előadások szervezése,
Thaly Kálmán u.
ismeretterjesztő, mesekönyv, fejlesztő és társasjátékok beszerzése, környezetvédelmi
38.
előadás
Kirándulások (útiköltség, belépők), múzeumpedagógiai foglalkozások, élősarok kialakítása
Csudafa Óvoda
csoportszobákban (akvárium és tartozékai, cserepes növények), zöldfelület növelése (fák,
Óbester u. 9. és
cserjék, növények, palánták, virágföld, trágya), vetélkedők, versenyek lebonyolításához
Kén utca 1.
alapanyag vásárlás
Epres Óvoda,
Csoportszobák és az udvar zöldítése (növények, termőföld), homokcsere, épített árnyékoló
Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi Egy.
Bölcsődei Intézm.
Füves terület megújítása: gyomirtás, lyukasztás, szellőztetés, fűmag vetése, műtrágyázás,
„Varázskert
sóder, sövénycserjék telepítése
Bölcsőde“, Thaly
Kálmán u. 17.
Kerekerdő Óvoda
Kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők)
Vágóhíd u. 35-37.
Liliom Óvoda,
Árnyékoló kialakításának költsége, párakapu, fák, cserjék, növények, virágföld, virágláda,
Liliom utca 15.
fűmag, tápoldat, kanna, 5 db gyermek asztal
Méhecske Óvoda
„Közösségi kert” létesítése ágyások kialakításával (alapanyagok, föld, trágya, vetőmag,
Ifjúmunkás utca
palánta), kerti eszközök beszerzése
30.
Foglalkozások költsége, kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi tagság,
Napfény Óvoda,
zöldítés (növények, virágtartók, föld, kerti eszközök), kisállatok tartásához élelem, forgács,
Napfény utca 4.
szelektív hulladékgyűjtő edények, kerékpártároló, fűpótlás (mag, trágya)
Ugrifüles Óvoda,
Fásítás, napvitorla telepítése homokozó fölé, párakapu kialakítása
Hurok u. 9.
ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül)
NÉV, CÍM

TÉMAKÖR

Szakkörök, kirándulások, táborok, vetélkedők, kézműves foglalkozások lebonyolítása
Bakáts Téri Ének(belépők, útiköltség, szállásdíj, étkezés, anyagvásárlás, jutalmazás, előadók ajándéka),
Zenei Ált. Iskola
iskolai élőkert fenntartása (növények, palánták, virágföld, madáretető, madáreleség,
Bakáts tér 12.
karbantartási munkák, anyagvásárlás)
József A. Ált.
Iskola és EGYMI, Fővárosi Állatkertben tartandó foglalkozások (belépők, programok díjai)
Mester u. 67.
Kosztolányi D. Ált. Zöldfelület növelése (cserjék, föld, egynyári növények, virágföld, tápoldat, gyomirtó, trágya,
Iskola, Ifjúmunkás gyepszőnyeg, alapanyagok, szállítási költség), ivókút kialakítása
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u. 1.
Kőrösi Csoma S.
Kéttannyelvű Ált.
Iskola, Ifjúmunkás
u. 13.
Leövey Klára
Gimnázium és
Szki, Vendel u. 1.

Bérlet Állatkertbe, Csodák Palotájába, múzeumi foglalkozások, gyermekvasút foglalkozás,
szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése, természet- és környezetvédelemmel
kapcsolatos könyvek, folyóiratok, eszközök vásárlása, zöldfelület növelése (tuják, növények,
virágtartó)
Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás költségei), komplex vetélkedő lebonyolítása
(anyagköltség, díjazás), terepgyakorlat szervezése (szállás, étkezés, utazás, belépők,
szakvezetés), állatkerti belépők, üzemlátogatások, tanösvény, múzeumi és labor-órák
(utazási költség, belépők), környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók növényesítése
(virágföld, virágtartók, növények, szállítás), állatkerti belépők
Állatkerti belépők, kirándulások, terepgyakorlatok (útiköltség, szállás, belépők), szakkörök
anyagigénye, jutalmazás, folyosók növényesítése, akváriumok működtetése (halak, táp,
növények, eszközök)

Molnár Ferenc
Általános Iskola,
Mester u. 19.
Telepy K.
Testnevelési Ált. Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, tábori programok), tárgyi
Isk. és Gimázium, jutalmazás
Telepy u. 17.
Weöres S. Ált. Isk. Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), növényesítés (növények, virágládák, edények,
és Gimn., Lobogó folyóirat előfizetés, kirándulások lebonyolítása (belépő és vezetés), környezetvédelmi
u. 1.
előadások
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1,- Ft-os, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1,- Ft-os, a
Molnár Ferenc Általános Iskola 3,- Ft-os, valamint a Telepy K. Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 4,- Ftos visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok
szerinti leírásához.
Határidő: 2016. augusztus 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
4./ Tompa u. 16. sz. társasház kérelme
Sz-356/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-356/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 332/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a IX., Tompa
utca 16. szám alatti társasház a „Zöld Udvar 2015” pályázat megvalósításától eláll.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a IX.,
Tompa utca 16. szám alatti társasházzal 2015. december 17. napján megkötött Támogatási Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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5./ Dandár u. 27, Ferenc krt. 22. és Hőgyes Endre u. 11. sz. társasházak kérelmei
Sz-357/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérem, hogy Vince Attiláné vázolja fel ezt az ügyet.
Vince Attiláné: A Dandár u. 27. szám alatti társasház 2010-ben adott be először pályázatot, akkor az udvaron
volt egy önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézmény torzója. Kapott egy írásos kötelezvényt Gegesy
Ferenc polgármester úrtól, hogy az önkormányzat saját költségén ezt lebontja. Először volt egy határidő
módosítás az akkori kivitelezővel, a Boróka Kft-vel, hogy ezt később tudják csak megcsinálni, hiszen a „Zöld
udvar” támogatás nem erre szól. Nem történt semmi, és 2013-ban újra beadta B-né a kérelmet. Ismét szerződést
módosítottunk a Boróka Kft-vel, akik vállalták, hogy ugyanazért a pénzért, ugyanazt a műszaki tartalmat
kivitelezik. Ezek csökkentett műszaki tartalmak, hiszen senki nem kapta meg a maximális tartalmat, mert az igény
mindig nagyobb volt. Úgy volt megbeszélve, hogy a társasház egyezteti a kivitelezővel, hogy a csökkentett
műszaki tartalomba az eredeti elképzelésekhez képest mi fér bele. A társasház ragaszkodott volna ahhoz, hogy a
teljes pályázat megvalósuljon, amire a Boróka Kft. külön árajánlatot adott. Nem sikerült megállapodni, és a másik
két ház esetében is ez volt a probléma. Itt az Örökzöld Kft. is adott külön árajánlatot a különbözetre, egyik sem
valósult meg. Többször felszólítottam, lenyilatkoztattam őket, elküldték a kivitelezők az ajánlatokat. A
szerződéseket megkötöttük, az önrészeket átutalták, de nem sikerült a kivitelezővel megegyezni, hogy mit
csináljon meg a mi szerződésünk alapján, és mi az, amit külön a társasház kérésére.
Görgényi Máté: A társasház kéri ennek a további „görgetését”?
Vince Attiláné: B-né - mint a 3 társasház közös képviselője - beadott egy kérelmet, hogy a 2016-os „Zöld udvar
pályázat” terhére valósítsuk meg. Azonban ezek a szerződések már lejártak, és a rendszer is átalakult, hiszen
már 50-50%-os a támogatás, utófinanszírozásos, és nem mi adjuk a kivitelezőt. Elég sok idő eltelt ahhoz, hogy
rendbe lehetett volna már tenni.
Görgényi Máté: Pályáztak a 2016-os társasházi pályázatnál?
Vince Attiláné: Nem, B-né T. I. bejött hozzám, és beadta a kérelmet. Azt szeretné, ha ennek a 3 darab
társasháznak a „Zöld udvar” kivitelezése megvalósulna. Neki az is jó, ha újra pályázik, és az is, ha kérelmet ad
be. Azt javasoltam, hogy kérelmet adjon be, mivel ezek a házak már nyertek támogatást.
Görgényi Máté: Kicsit túlbonyolítjuk a helyzetet. Van egy múltbéli esemény, amit lezárunk, és a következő évben
újra pályázhatnak, ha szeretnének. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-357/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 333/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kilenc-Ház Kft. Sz357/2016. sz. előterjesztésében foglalt kérelmét a lejárt szerződésekre való tekintettel elutasítja.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a IX.,
Dandár u. 27, a Ferenc krt. 22. és a Hőgyes E. u. 11. sz. társasházak részére a korábban befizetett önrész
visszafizetéséről gondoskodjon, a 3205-ös környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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6./ „Zöld Udvar 2016” pályázat elbírálása
Sz-358/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-358/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 334/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2016”
című pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére 4.557.223,- Ft-tal támogatja.
Határidő: 2016. augusztus 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2016”
című pályázat keretében a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati
céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek
felhasználási határideje: 2016. december 31., az elszámolás határideje: 2017. január 15.:
Társasház címe
Balázs B. u. 15-21.
Berzenczey u. 11.
Berzenczey u. 1618. – Páva u. 2729. (1012. J.
Társasház)
Drégely u. 11-19.
Ferenc krt. 23.

Pályázati cél
Kerti locsolórendszer felújítása, füvesítés, gyomirtózás,
tápanyagpótlás, gyeptégla, növényültetés, homokozóban homokcsere
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes
feltöltés, növények ültetése
Elöregedett növények ifjítása, földcsere, növények, fák beültetése,
füvesítés
Elöregedett fák kivágása, újak telepítése, növények beültetése,
termőföld, trágya, tőzeg
Kiemelt ágyás kialakítása növények beültetésével, dézsás növények,
kerti pihenő kialakítása (pergola, pad, asztal)

Támogatási
összeg (Ft)
495.590,128.378,-

427.990,-

473.075,484.124,-

Lónyay u. 13/A.

Kiemelt ágyás kialakítása, termőföld, növények beültetése

500.000,-

Lónyay u. 22.

Növénykazetták kialakítása, termőföld, növények beültetése

373.950,-

Lónyay u. 25.

Virágládák beszerzése növényesítéssel, termőföld, virágfuttatók
kialakítása

50.000,-

Márton u. 11.

Korábban elkészült növénykazetta beültetése növényekkel, mulcs

90.145,-

Ráday u. 18.

8 db konténeres fa kihelyezése

493.515,-

Ráday u. 22.
Ráday u. 31/K.

Virágládák, balkonládák, dézsák, madárodúk, fa ollós rács
(virágfuttató), termőföld beszerzése, növények ültetése
Pergola kialakítsa, növények ültetése, termőföld, komposzt, tápanyagutánpótlás

100.000,250.000,-

Telepy u. 20.

Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes
feltöltés

196.037,-

Tűzoltó u. 71-75.

Régi ágyás megszüntetése növények eltávolításával, gyomirtás,

183.000,-
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Tűzoltó u. 74.
Vendel u. 15-17.

termőföld, trágya, talajjavítás, füvesítés, babérmeggy ültetése
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes
feltöltés
Növények, fák ültetése, termőföld, trágya, mulcs

Összesen bruttó

176.574,134.845,4.557.223,-

Határidő: 2016. augusztus 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
7./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-359/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sajó Ákos: Ismerem a kérelmezőt, engem is megkeresett. Mivel ez egy teljesen „kieső” környék, nem figyel rá
senki, és tényleg ő tartja rendben, ráadásul kb. 40 000 forintról van szó, javaslom, hogy 100%-kal mérsékeljük az
összeget.
Szili Adrián: 100%-os mérséklésről a Képviselő-testület tud dönteni, 99%-ig dönthet a bizottság.
Görgényi Máté: Mérséklés nélkül 49 603 forintról van szó. Javaslom, hogy a bizottság 90%-kal mérsékelje a
használati díj összegét. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-359/2016. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról, 90%-os mérsékléssel kiegészítve.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 335/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Jeles-K Kft. (székhelye:
1095 Budapest, Soroksári út 58. 40. sz. ép.) részére a Budapest IX. kerület Máriássy utca 2. szám előtti 12 m 2-es
zöld területére a 2016. augusztus 4. – 2016. október 15. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj
összegét 90%-kal mérsékli.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
8./ Kiszolgálási idő maghatározása
Sz-360/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-360/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 336/2016. (VIII.03.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Ruzsa Judit
egyéni vállalkozó (2364 Ócsa, Kiss Ernő utca 17.) részére a 2016. augusztus 15. – 2017. augusztus 14. közötti
időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Soroksári út 58. szám előtt található nem
díszburkolatos gyalogjárda 28 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-hétfőtől – péntekig 6.00 órától – 22.00 óráig,
-szombaton 8.00 órától – 20.00 óráig,
-vasárnap zárva.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
9./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-361/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Hidasi Gábor: A június 29-i ülésen feltettem egy kérdést, amire azt a választ kaptam, hogy utána néznek és
válaszolni fognak. Ez a Vaskapu u.-Tóth Kálmán u. sarkán lévő Tudományos Akadémia központjánál lévő
lezárás, amit a mai napig nem kaptam meg. Kérdezem az irodát, hogy azóta sikerült-e utánanézni, és remélem,
hogy a választ a mai napon megkapom.
Szili Adrián: Kolléganőmnek adom át a szót, mert azon az ülésen nem voltam itt.
Magyari Gabriella: Tisztelt Képviselő úr! A múltkori rendkívüli ülésre előkészítettük az anyagot, de Ön nem volt
itt, és ezért nem kapott választ. Utánanéztünk, és a Ferencvárosi Közterület-felügyelettől írásban intézkedést
kértünk, mivel nincs közterület-használati engedélyük. Nem tudom, azóta történt-e intézkedés.
Hidasi Gábor: A paraván a mai napig ott áll. Milyen intézkedés történt és mikor?
Rimovszki Tamás: Utána fogok nézni, ebben a pillanatban nem tudok erre válaszolni.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-361/2016. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 337/2016. (VIII.03.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Swietelsky Magyarország
Kft. (székhely: 1117. Budapest, Irinyi J. u. 4-21 B ép. V. em) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/22) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 2.
szám előtti útpálya összesen 230 m2-es területére a 2016. augusztus 17. napja – 2016. augusztus 18. napja
közötti időszakra daruépítés miatt forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület létesítésére a
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Hidasi Gábor(ÜGYREND): A következő bizottsági ülésre írásban kérem a választ Rimovszki Tamástól, és
minden bizottsági tagnak kérem kiosztani, hogy mikor kapták meg az értesítést, milyen intézkedések történtek,
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melyik napokon voltak kint a közterület-felügyelők, az ezekről készült jegyzőkönyvek másolatait is szeretném
kérni.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Görgényi Máté
elnök

Hidasi Gábor
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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