Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2018. január 24-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezetőhelyettes, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Rudalics Márta Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
munkatársa, Dr. Böjte Bernadett, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta
csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Intzoglu István képviselő, Dr. Martos Dániel – FEV IX. Zrt. vezérigazgató-helyettese, Rimovszki
Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Cseri Balázs, Daklhausen Erzsébet.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018.
január 24-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a kiosztásra
került 21/2018. sz. – ”A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft.
között „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető
parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala” című, illetve a 21/2/2018. sz. –
”Módosító indítvány a 21/2018. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztéseket a bizottság vegye fel napirendjére
1. napirendi pontként. Javaslom, hogy a kiosztásra került Sz-30/2018. sz. – ”Sürgősségi javaslat - A Kalotherm
Építőipari Zrt. Budapest IX. kerület Lenhossék u. 30. sz. előtti területre forgalmirend változással járó felvonulási
terület kialakítása céljára (betonozás) benyújtott közterület-használat iránti kérelme” című – előterjesztést a
bizottság a meghívó szerinti 9. napirendi pont keretében tárgyalja. Javaslom, hogy a bizottság az Sz-29/2018. sz.
– ”József Attila-lakótelep új KÉSZ-hez kapcsolódó munkarészek” című – előterjesztést 4. napirendi pontként
tárgyalja. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 1/2018. (I.24.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára
kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala
21/2018., 21/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ József Attila-lakótelep új KÉSZ-hez kapcsolódó munkarészek
Sz-29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
5./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú
közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út –
Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata –
hibajavítás állami főépítészi eljárásban
13/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évi értékelése, 2018. évi program
20/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-1-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-7/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-6/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-30/2018., Sz-5/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, 1 nem)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FER-PARK 2010 Kft. között „Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely
céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala
21/2018., 21/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztő nevében Dr. Martos Dániel vezérigazgató-helyettest, kívánja-e
kiegészíteni?
Dr. Martos Dániel: A sajtóban ismételten megjelent dezinformációkkal szemben nem az Önkormányzat - mint a
FEV IX. Zrt. tulajdonosa és közszolgáltatási szerződés keretében megbízója a parkolásüzemeltetésnek –
kezdeményezte a parkolásüzemeltetésbe bevont alvállalkozó szerződésének felbontását, hanem az alvállalkozó
kezdeményezte egy közös megegyezéssel a szerződés megszüntetését. Ezt fontosnak tartottam „aláhúzni”. A
kérdésekre szívesen válaszolok.
Szilágyi Zsolt: A parkolóórákat ki fogja megvásárolni a FER-PARK 2010 Kft-től? Az Önkormányzat vagy a FEV
IX. Zrt., vagy esetleg az a vállalkozó, aki a pályázatot megnyeri?
Dr. Martos Dániel: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy arra kérünk felhatalmazást a tulajdonos Önkormányzat
Képviselő-testületétől, hogy megállapodhassunk a parkolásüzemeltetővel abban, hogy azokat a technikai
eszközöket, amelyeket használ, át kellene vennünk, hiszen az üzemeltetéshez szükségesek. A közbeszerzési
kiírás és az arra vonatkozó szakértők megbízása jelen pillanatban is folyamatban van. Amennyiben eljutunk egy
olyan pontig, akkor nyilvánvalóan a Képviselő-testületet, illetve a bizottságot is tájékoztatni fogjuk arról, hogy mi a
koncepciónk. Első körben abból indultunk ki, hogy a FER-PARK 2010 Kft-vel kötött vállalkozási szerződés, illetve
annak kiegészítése tartalmaz két olyan pontot, amennyiben felmondással kerülne megszüntetésre ez a
szerződés, akkor az Önkormányzatnak – mint megbízónak – kötelezettsége lenne átvenni minden olyan technikai
eszközt, amelyet a Kft. a szerződés teljesítésével kapcsolatban vásárolt meg. A közös megegyezésnek ez egy
sarokpontja. A válasz első része, hogy ezekre szükségünk van, a második pedig, hogy bizonyos eszközök
valószínűleg az Önkormányzathoz fognak átkerülni, például a forgalomtechnikával kapcsolatos beruházások, a
felfestés, a táblázások, ami a Vágóhíd utcát és a József Attila-lakótelepet érinti. Ezek jogszabály szerint nem is
kerülhetnek máshová, csak az Önkormányzathoz. A többi eszközzel kapcsolatban nyilvánvalóan a közbeszerzési
kiírás előtt kell meghozni azokat a tulajdonosi döntéseket, amik eldöntik, hogy ezek az eszközök hova fognak
kerülni.
Szilágyi Zsolt: Amikor felmerült, hogy közbeszerzésnél a szerződés ne 5 évre szóljon, hanem rövidebb időre,
akkor az volt az indok – ha jól emlékszem -, hogy akkor a vállalkozónak nem éri meg, mert fent kell tartania a
parkolóórákat, át kell venni. Most arról van szó, hogy nem kell átvenni. Ha viszont nem a vállalkozó veszi át az
órákat, akkor ez mennyibe fog nekünk kerülni? Mennyit kell fizetnie a FEV IX. Zrt-nek vagy az Önkormányzatnak
a FER-PARK 2010 Kft. felé vagy ingyenes?
Dr. Martos Dániel: Ahogy az előbb is elmondtam, az még nem dőlt el, hogy kinek kell átvenni ezeket az órákat.
Maradnak-e az Önkormányzat vagy a FEV IX. Zrt. tulajdonában, esetleg átadjuk a közbeszerzésen kiválasztott új
közreműködőnek. Az előterjesztés határozati javaslatában a 4. fekete pont alatt olvasható: „a FER-PARK 2010
Kft. tulajdonában álló, a parkolási rendszer működtetéséhez szükséges technikai eszközök Megrendelő által
átvételre kerülnek, és ennek során az ellenértéket úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke nem haladhatja
meg a jelenleg hatályos parkolásüzemeltetési tárgyú vállalkozási szerződésben megállapított havi szolgáltatási
díj kétszeresét”. Ebben az órák is benne vannak. Jelenleg bruttó 78 millió forint körül van a havi szolgáltatási díj,
ez egy felső korlát, megpróbálunk ennél kedvezőbb megállapodást kiharcolni az Önkormányzat, illetve a FEV IX.
Zrt. részére. Amennyiben felmondtuk volna a szerződést, és nem közös megegyezés lenne, akkor ezeket az
eszközöket kötelező lenne átvenni, illetve a vállalkozási szerződés alapján 3 havi szolgáltatási díjat - a
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felmondástól számított 30 napon belül - ki kellene fizetnünk egy összegben, előre. Úgy érzem, hogy ez erősen
megterhelné az Önkormányzat költségvetését. Ha már így alakult ez a viszony, akkor ennél sokkal kedvezőbb
megoldásban gondolkodunk. Ehhez kérjük első körben a tulajdonos hozzájárulását, és az aláírás előtt még
egyszer visszahozzuk a konkrét megállapodás tervezetet.
A képviselő-testületi ülésen is lesz erről szó, hogy 2018. január 12-én a Fővárosi Ítélőtábla hozott egy jogerős
döntést a parkolással kapcsolatban. Az első fokú döntés - ami az Önkormányzatra nézve szintén pozitív volt megállapításaiból párat a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla véleménynek nyilvánított. Fontos kiemelni, hogy
ha a bíróság véleménynek nyilvánít egy sajtóperben egy állítást, az nem azt jelenti, hogy az igaz, hanem azt,
hogy ez nem tényállítás, hanem vélemény, amit a vonatkozó jogszabály, illetve alkotmányos gyakorlat véd.
Bárkinek lehet véleménye arról a témáról, tehát ezt nem lehet helyreigazítani, de nem azt jelenti, hogy az igaz
lenne. Jelen pillanatban jogerős döntésünk van arról, hogy az előző évekkel kapcsolatban olyan állítások
hangzottak el, ami miatt helyreigazításra kötelezte az Fővárosi Ítélőtábla a 444.hu-t: „Valótlanul állítottuk, hogy a
2016-os zárszámadás számait átnézve azt látjuk, hogy a 2010-es 214 millió forintos bevételt hozó parkolásból
származó tevékenység eredményét nullára, vagy az alá vitte a jelenlegi rendszer. Ehhez képest a valóság a
fentiekkel ellentétben az…” Itt egy hosszú felsorolás következik, hogy melyik évben mennyi volt a bevétel, és a
2016-os évben: 298.000.326 forint nyereséget ért el Ferencváros a parkolásból. Ha esetleg egy pillanatnyi kétely
is felmerült volna akár a zárszámadás hitelességével, vagy bármelyik szám hitelességével kapcsolatban, akkor a
független magyar bíróság másodfokon, jogerősen nekünk adott helyt ebben a kérdésben is. Innen kezdve
kevésbé vitatható, hogy mennyire volt eredményes a jelenleg „futó” parkolási rendszer. A 2010-es 214 millió
forinthoz képest - amelyet sokszor lehetett képviselő-testületi ülésen is hallani - az igazság az, amelyet a bíróság
is megállapított, hogy abban az évben mínusz 25 millió forinttal zárta Ferencváros a parkolásból származó
eredményét. Ez az állítás sem volt igaz. Mielőtt felmerül kérdésként, az egyéb parkolást érintő cikkekkel
kapcsolatban is perben állunk az újságíróval, illetve a szerkesztőséggel. Ott másodfokú tárgyalást még nem
tűzött ki a Fővárosi Ítélőtábla, valószínűleg március közepére várható, hogy azokban a kérdésekben meg kell
nyilvánulnunk az bírósági fórum előtt. A képviselő-testületi ülésre is benyújtottuk tájékoztatóként, hogy a
parkolójegyekkel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordultunk állásfoglalás és véleménykiadás
céljából, aki a mi álláspontunkat erősítette meg ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is. Ott is várjuk a bíróság
döntését másodfokon.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 21/2018., 21/2/2018. sz. előterjesztések
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 2/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 21/2018., 21/2/2018. sz. – ”A FEV IX. Zrt. (mint a Ferencvárosi Parkolási Kft. jogutódja) és a FERPARK 2010 Kft. között „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése” tárgyban megkötött Szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I.
forduló)
7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 7/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 3/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 7/2018. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési rendelete” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 8/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 4/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 8/2018. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi
költségvetés módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
4./ József Attila-lakótelep új KÉSZ-hez kapcsolódó munkarészek
Sz-29/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Több társasház is érdeklődött a Tervpályázaton ismertetett emeletráépítéssel kapcsolatban. A
Napfény utca 20. szám alatti társasház közgyűlési határozatot hozott a lakók nagyarányú egyetértésével, hogy
„belevágnának” ebbe a projektbe. A Kerületi Építési Szabályzat tervezésével egyidejűleg a tervező csapat vállalta
ennek a mintaháznak nemcsak a vázlat szintű megtervezését, hanem az építési engedély beszerzését is.
Reményeink szerint itt egy konkrét példát lehet majd felmutatni, amit lehet követni a többi hasonló „K” típusú
épületnek, amiből a lakótelepen jó néhány található. A Kerületi Építési Szabályzattal párhuzamosan a tervezők
egy közterület megújítási szakaszt is megterveznek, egyelőre konkrét megvalósítási cél nélkül. A javasolt Pöttyös
utca-Ifjúmunkás utca kereszteződése, amely nem érintett a metrófelújítással, hiszen az elhúzódó déli szakasz
felújítás miatt még nem belátható, hogy mikor kerül rendezésre, másrészt a jelenleg hatályos szabályozási
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tervben ez a terület tartalmaz pavilon elhelyezési lehetőséget is, tehát mielőtt még egy hosszúra tervezett
közösségi tervezés az érintettek bevonásával történő, alapos, de lassú folyamat előtt - ha a kellő források
rendelkezésre állnak - át tudna alakulni szintén egy olyan mintaterületté, ami jelképezné, hogy miképpen fog
megújulni a József Attila-lakótelep. Kérem a két konkrét cél támogatását, hogy a szerződésben ezek a címek
meg legyenek jelenítve.
Intzoglu István: A Pöttyös utcai terület egészen kimegy a metróig, magába foglalja a Pöttyös utcai társasházak
területét. Erről kaphatnánk részletesebb tájékoztatást? Ez a pavilonrendszer X vagy Y alakú, azt látom, hogy ez
megmaradna a régi formájában.
Szűcs Balázs: Azért javasolt ez a kereszteződés, mert itt a mintapavilonok két alaptípusa – a csillag alakú és
egyenes formájú – is elhelyezhető lenne. Ezzel kapcsolatban szintén előrehaladott tárgyalásban vagyok az
érintett pavilonok üzemeltetőjével, akik egyébként is szándékoztak lecserélni a pavilont, így már adott, hogy amit
mi megterveztetünk, olyan típusura cseréljük. Azért lett a Pöttyös utcánál dél irányba kicsit megnagyobbítva a
terület, hogy az igen jelentős gyalogos forgalom - amely a Pöttyös utcai metrómegállótól a társasház alatti
passzázson keresztül jelenleg a parkoló közepén folyik - kellőképpen átgondolásra kerüljön. Volt olyan másik
nyertes pályamű, ami részletesen foglalkozott ezzel a területtel. Ebből kívánjuk átvenni azokat az ötleteket, hogy
ne a parkoló autók között érkezzen meg a gyalogos, hanem egy kulturált, parkosított sétányon keresztül, de
helybenhagyva a parkolási kapacitást, csak átszerkesztve. Ez izgalmas feladatnak igérkezik.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-29/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 5/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a József Attilalakótelep Kerületi Építési Szabályzatának munkarészei az alábbi címekkel kerüljenek meghatározásra:
-építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a Napfény utca 20. („K” típusú) épületre,
-tájépítészeti kiviteli terv készítése a Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződés környezetére.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
5./ „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú
közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út –
Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzata – hibajavítás állami főépítészi eljárásban
13/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Elnézést kérek, nem nagyon fordult még ilyen elő, de elírás miatt kell javítani a frissen elfogadott
rendeletet. A szabályozási tervlapon jó volt, én inkább vizuális típus vagyok, de a szöveges részben volt egy
karakter elütés. Emiatt egy rapid állami főépítészi eljárásban kell javítani a rendeletet.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 13/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 6/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 13/2018. sz. – ”„VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca –
(38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert
Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzata – hibajavítás állami főépítészi eljárásban” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
6./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évi értékelése, 2018. évi program
20/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 20/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 7/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 20/2018. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évi értékelése, 2018. évi program”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
7./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-1-4/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-1/2018. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-1/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 8/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Shiraz Kft.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám
előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es (üzlete előtti) területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. január 25. – 2018. április 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
(konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
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Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

Sz-2/2018. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-2/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 9/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Wladek Creative Home
Kft. (székhelye:1162 Budapest, Kassai u. 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es (üzlete előtti) területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. – 2018. február 28. közötti időszakra, vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel,
hogy a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-3/2018. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-3/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 10/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gelka Food Kft.
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es (üzlete előtti) területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. – 2018. március 13. közötti időszakra, vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a
feltétellel, hogy a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
(konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-4/2018. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-4/2018. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 11/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Day Kft. (székhelye:1092
Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 3 m2-es (üzlete előtti és melletti) területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. január 25. – 2018. március 12. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolásából eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
8./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-7/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérem a Hivatal munkatársait, hogy ha bármilyen kiegészítésük van, akkor jelezzék. Kérdés,
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 12/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ráday utcai
közterületek 2018. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 13/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 638.) részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Zora Lamental Kft. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos használaton
kívüli buszmegálló 30 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 14. napjától - 2018. október 31. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 14/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Ráday Cafe Bt. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I. em. 5.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday Cafe Bt.
üzlete előtti és melletti (Yazz Butik előtti) - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3.
szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. március 15. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. március 15. napjától - 2018. április 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére,
- 2018. május 1. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 29 m2-es területére,
- 2018. október 1. napjától - 2018. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére,
- 2018. november 1. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Kiricsiné Kertész Erika: A pályázók a 3. és 4. határozati javaslatnál úgy adták be a pályázatot, hogy
területegyezés van. A kolléganő többször felszólította őket, hogy tisztázzák a helyzetet, hogy pontosan ki melyik
területet szeretné, mivel együtt adták be a pályázatot, és ugyanazt a területet szeretnék időben megosztva
használni. A felszólításra a 3 pályázó közül csak egy válaszolt, ennek alapján nem tudunk dönteni, ezért
javasoljuk, hogy ezt a pályázatot el kell utasítani.
Rudalics Márta: A Ráday 8. Kft. a Dolce Vita 05.31. Bt-vel együtt adta be a pályázatát és a Dolce Vita 05.31. Bt.
nem reagált, ezért nem lehet róla dönteni, hiányzik egy válasz a hiánypótlásból. Felmerült náluk egy másik
variációs lehetőség is, amiről a Ráday 8. Kft. nyilatkozatot tett, hogy közösen mind a hárman kérik, vonjuk össze
a pályázatukat, de a másik két pályázó nem volt hajlandó megküldeni a nyilatkozatot. Beszéltem velük és
megmondtam nekik, hogy válaszoljanak a hiánypótlási felhívásra határidőn belül, és még azután is vártunk
másfél hónapot, de nem történt meg. Ők tudják, hogy ebből valószínűleg így elutasítás lesz. Be tudják adni az új
kérelmüket februárban, ahogy megegyeznek.
Görgényi Máté: Tehát mivel együtt pályáztak, külön nem értelmezhető. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 15/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Dolce Vita 05.31. Bt. és a Ráday 8. Kft.
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. (székhelye: 2000 Szentendre,
Kálvária út 63.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX.
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Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Dolce Vita 05.31. Bt. üzlete előtti és melletti, illetve
a volt Optika előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv területére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a
közterület használathoz nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. nem tett eleget hiánypótlási
kötelezettségének.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 4. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 16/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Dolce Vita 05.31. Bt. és a Najbolji Kft.
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. (székhelye: 2000 Szentendre,
Kálvária út 63.) és a Najbolji Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 14.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Dolce Vita 05.31. Bt. üzlete előtti és melletti,
illetve a volt Optika előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv területére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a
közterület használathoz nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezők nem tettek eleget hiánypótlási
kötelezettségüknek.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 5. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 17/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FRAGOLA FAGYLALTOZÓ Kft.
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a FRAGOLA FAGYLALTOZÓ Kft. (székhelye:1092
Budapest, Goldmark Károly utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. április 16. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó .
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 6. határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 18/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SZÁRNYAS CSAVAR Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SZÁRNYAS CSAVAR Kft. (székhelye:1092 budapest, Ráday utca 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - jelenleg üres üzlet
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv
17 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március
15. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz
hozzájárul, melyre fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 7. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 19/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Halmanufaktúra Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Halmanufaktúra Kft. (székhelye: 1092 budapest, Ráday utca 5. fsz.
VIII.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - jelenleg üres
üzlet előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 26 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 10. napjától - 2018. október 30. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó .
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 8. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 20/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 638.) részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Zora Lamental Kft. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda
18 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 14. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 9. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 21/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Ráday Cafe Bt. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I. em. 5.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday Cafe Bt.
üzlete előtti és melletti (Yazz Butik előtti) - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3.
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. március 15. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban
bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Kiricsiné Kertész Erika: Itt is ugyanaz a helyzet, amit elmondtunk, csak a gyalogjárdára vonatkozóan. A terület
egyik része volt a parkolósáv, amiről már döntöttek, ez pedig a gyalogjárda területe.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 10. határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 22/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Dolce Vita 05.31. Bt. és a Ráday 8. Kft.
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. (székhelye: 2000 Szentendre,
Kálvária út 63.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Dolce Vita 05.31. Bt. üzlete előtti és melletti, illetve
a volt Optika előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda területére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a
közterület használathoz nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. nem tett eleget hiánypótlási
kötelezettségének.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 11. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 23/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Dolce Vita 05.31. Bt. és a Najbolji Kft.
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Dolce Vita 05.31. Bt. (székhelye: 2000 Szentendre,
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Kálvária út 63.) és a Najbolji Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 14.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Dolce Vita 05.31. Bt. üzlete előtti és melletti,
illetve a volt Optika előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda területére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a
közterület használathoz nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezők nem tettek eleget hiánypótlási
kötelezettségüknek.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 12. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 24/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday 8. Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday 8. Kft. üzlete előtti -(36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 35 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 16.
napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 13. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 25/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SZÁRNYAS CSAVAR Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SZÁRNYAS CSAVAR Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca
8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25.
napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul
azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018.
január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő
közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 14. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 26/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a WLADEK Creative Home Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a WLADEK Creative Home Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Kassai u.
7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 17 m2es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 1.
napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: A főépítészi állásfoglalást figyelembe kell vennünk? Mivel ez ellentmond.
Rudalics Márta: A határozat szövege úgy van megfogalmazva, hogy csak azután köthető meg a megállapodás,
ha a főépítészi kötelezettséget teljesítették. Még ezt nem teljesítették.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 15. határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 27/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LARSEN Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LARSEN Kft. üzletével szembeni (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban a 2018. május 1. - 2018. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő
és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban 6.772-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 16. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 28/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LARSEN Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LARSEN Kft. üzletével szembeni , a
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ROMBUSZ elnevezésű vendéglátó hely előtti, vasházas transzformátor előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a Főépítész által
előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a
2018. május 1. - 2018. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban 6.772-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 17. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 29/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PINTAKOL Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a PINTAKOL Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. A. ép. TT1.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti és
melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló 34
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 27.
napjától - 2018. november 4. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Gyurákovics Andrea: A főépítészi megjegyzés, hogy a homlokzat nem illeszkedik a településképbe.
Megjegyezném, hogy nem értek egyet a főépítészi állásfoglalással – sajnálom, hogy Főépítész Úr elment -, mert
a reklámtáblánál 2 cm eltérésről beszélünk, amit én nem tartok akkora hibának, mint amikor 10-15 cm-ről van
szó. Nem tudom, hogy a rendelet ad-e arra lehetőséget, hogy ettől függetlenül megkössük velük a szerződést?
Tudunk ez ügyben valamit tenni?
Kiricsiné Kertész Erika: A rendelet azt mondja ki, hogy be kell szerezni a Főépítész véleményét.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy az eddigiek alapján vegyük figyelembe a főépítészi állásfoglalást. Képviselő
Asszony szerint ez egy kevésbé hangsúlyos probléma, és nagyobb anyagi terhet jelent a vállalkozásnak? Akkor
tegyen egy javaslatot, és döntünk a módosító javaslatáról.
Gyurákovics Andrea: Amennyiben megengedi a rendelet, a FEKETE NYOLCAS Bt. terasz kérelmét
elfogadnám. Ha jól értelmezem, nem lehet a szerződést addig megkötni, amíg ezt a főépítészi állásfoglalást be
nem szerzi? Ezt felfüggeszteném ebben az esetben.
Kiricsiné Kertész Erika: A határozati javaslatban ez úgy szól, hogy:”a Főépítész által előírt kötelezés
teljesítésének…”
Gyurákovics Andrea: Kérem a Jogi és Pályázati Iroda segítségét, hogy figyelembe kell-e vennünk a főépítészi
véleményt.
Dr. Böjte Bernadett: A rendeletben le van szabályozva, nincs eltérés, hogy 2 cm vagy 4 cm. Kristálytiszta,
világos, mint bármilyen más jogszabály. Lehetne egyezkedni, de le van írva. 2 cm miatt nem tehetünk kivételt.
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Gyurákovics Andrea: Egy főépítészi állásfoglalás ne írja felül egy bizottság döntését.
Görgényi Máté: Azt szeretnénk tudni, hogy miután beszerezte a cég a főépítészi állásfoglalást, a bizottság azon
túl, hogy megköszöni, dönthet-e ettől eltérően?
Dr. Böjte Bernadett: Ezt most nem tudom megmondani. Az Iroda arról tájékoztatott, hogy a rendeletben az áll,
hogy a településképpel kapcsolatban csatolni kell a Főépítész véleményét. Pár éve született házon belül az a
döntés, hogy a terasz engedélynek kötelező eleme kell, hogy legyen a főépítészi engedély. Ezek szerint függ a
kettő egymástól. Az Iroda jelzi, hogy egyébként az ügyfelek nem tartják be. Ebben az esetben is úgy emlékszem,
hogy megígérte az ügyfél, hogy 6 hónapra megcsinálja, és nem történt meg.
Dr. Világos István: Egy másik oldalról közelíteném meg a dolgot, remélem ez így helytálló lesz. A Főépítész
úrnak azon mondatát, hogy „nem illeszkedik a településképbe”, úgy értem, hogy arra utal, hogy a településképi
rendeletnek nem felel meg. Ezáltal szerintem a bizottság nem hozhat olyan döntést, amelyik ezzel ellentétes.
Görgényi Máté: Elfogadom ezt az értelmezést, az általunk hozott rendelet ellenében nem tudunk dönteni. Azt
gondolom, hogy ha a bizottságnak van módosító javaslata a településképi rendelet kapcsán, akkor azt egyéni
képviselői indítványként be lehet nyújtani. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz.
előterjesztés 18. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 30/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FEKETE NYOLCAS Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a FEKETE NYOLCAS Bt. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 9.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a FEKETE
NYOLCAS Bt. üzletével szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkoló 28 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 2. napjától - 2018. október 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 19. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 31/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PINTAKOL Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a PINTAKOL Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 3.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti és melletti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 16 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 27. napjától
- 2018. november 4. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 20. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 32/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Juhász Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 15. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - Juhász Józsefné egyéni vállalkozó üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 15. napjától - 2018. október 15. napjáig vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. március 15. - 2018. március 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2018. április 1. - 2018. szeptember 30. napjáig 14 m2-es területre vonatkozóan,
- 2018. október 1. - 2018. október 15. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 21. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 33/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Pink Rosa Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kft. (székhelye: 4628 Tiszasszentmárton, Táncsics u. 90.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrszú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a Főépítész
által előírt kötelezés teljesítének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra, 6 m2-es területre
vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban
bruttó
4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban
bruttó
6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. - 2018. június 15. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2018. június 16. - 2018. október 15. napjáig 15 m2-es területre vonatkozóan,
- 2018. október 16. - 2018. december 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 22. határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 34/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság NORKABÁR Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft. (székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 23. 1/4.) részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a
Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. április 16. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban
bruttó
4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban
bruttó
6.772,-Ft/m2/hó:
-2018.
április
16.
- 2018.
május
13. napjáig
6
m2-es
területre
vonatkozóan,
-2018. május 14. - 2018. szeptember 16. napjáig 12 m2-es területre vonatkozóan,
-2018. szeptember 17. - 2018. október 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 23. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 35/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Juhász Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 15. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - Juhász Józsefné egyéni vállalkozó üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 15. napjától - 2018. október 15. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 24. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 36/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
parkoló 35 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018.
március 14. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
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Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 25. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 37/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DAY Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a DAY Kft. üzlete előtti és melletti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a
Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. március 13. napjától - 2018. november 4. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. március 13. napjától - 2018. április 24. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 30 m2-es területére
- 2018. április 25. napjától - 2018. szeptember 17. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 55 m2-es területére
- 2018. szeptember 18. napjától - 2018. november 4. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 30 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 26. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 38/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ESTIRES Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13. fsz. 1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az ESTIRES Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló
34 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 15. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 27. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 39/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló
17 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 3.
napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 28. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 40/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló
17 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 3.
napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 29. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 41/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos útpálya
9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. május 2.
napjától - 2018. október 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 30. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 42/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018.
január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz
az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati
rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó
terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó
díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban
bruttó
4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban
bruttó
6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. március 13. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére
- 2018. március 14. napjától - 2018. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére
- 2018. november 1. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 31. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 43/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DAY Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a DAY Kft. üzlete előtti és melletti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda
területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítének és a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra,
2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. március 12. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére
- 2018. március 13. napjától - 2018. április 24. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 7 m2-es területére
- 2018. április 25. napjától - 2018. szeptember 17. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére
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- 2018. szeptember 18. napjától - 2018. november 4. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 7 m2-es területére
- 2018. november 5. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 32. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 44/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ESTIRES Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13. fsz. 1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az ESTIRES Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 14 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 15. napjától - 2018. október 31. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 33. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 45/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 7 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2018. május 15. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 34. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 46/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt.
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv
15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április
1. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 35. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 47/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a KÁVÉHÁZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 17. fszt. ) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a KÁVÉHÁZ Kft. üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március 15.
napjától - 2018. november 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi
bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. március 15. napjától - 2018. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére,
- 2018. április 1. napjától - 2018. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 22 m2-es területére,
- 2018. november 1. napjától - 2018. november 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 36. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 48/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt.
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda
4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1.
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napjától - 2018. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 37. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 49/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 14 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. napjától - 2018.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő:15nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 38. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 50/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 21 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. május 1. - 2018. szeptember 30. közötti
időtartamra a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 39/1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 51/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a
feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. –
2018. január 24. időtartamra, 1 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. február 28. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos
gyalogjárda
1
m2-es
területére,
- 2018. március 1. napjától - 2018. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére,
- 2018. április 1. napjától - 2018. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére,
- 2018. november 1. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 39/2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 52/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF Kft. üzlete melletti, a használaton kívüli
buszmegálló előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. május 1. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 40. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 53/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SHIRAZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a
feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. –
2018. január 24. időtartamra, 1 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. április 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére,
- 2018. június 1. napjától - 2018. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére,
- 2018. november 16. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 41. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 54/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SHIRAZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 15. napjától - 2018. november 15.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó:
- 2018. április 15. napjától - 2018. május 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 15 m2-es területére,
- 2018. június 1. napjától - 2018. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 30 m2-es területére,
- 2018. szeptember 16. napjától - 2018. november 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 15 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 42. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 55/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Paris, Texas Kft. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda
11 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. március
1. napjától - 2018. november 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 43. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 56/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TRUST FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TRUST FOOD Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 7.
C/1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete melletti,
jelenlegi fodrászat előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/A. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 5 m2-es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. napjától - 2018. október 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 44. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 57/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az El Bigote Holding Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az El Bigote Holding Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25.
napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul
azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018.
január 1. – 2018. január 24. időtartamra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő
közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 45. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 58/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Faldas Italy Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Faldas Italy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 24/b fsz.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrszú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos parkoló 14 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. napjától - 2018.
december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 46. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 59/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PANCOT Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a PANCOT Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 26.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január
24. időtartamra, 12 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. március 26. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos
parkolósáv
12
m2-es
területére,
- 2018. március 27. napjától - 2018. október 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 24 m2-es területére,
- 2018. október 16. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 47. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 60/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PANCOT Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a PANCOT Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 26.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról
és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január
24. időtartamra, 1 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő
közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2018. január 25. napjától - 2018. március 26. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos
gyalogjárda
1
m2-es
területére,
- 2018. március 27. napjától - 2018. október 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2018. október 16. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 48. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 61/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a Főépítész által
előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2018. május 1. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 49. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 62/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TWO PIPI Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete melletti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/B. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. napjától - 2018.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 50. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 63/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az MCM Manga Cowboy Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca
31.J.lház. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
MCM Manga Cowboy Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/J.
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 43 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2018. április 2. napjától - 2018. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára
a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 51. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 64/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TWO PIPI Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/A. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 1. napjától - 2018.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 52. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 65/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a JZJ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 2. napjától - 2018.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 53. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 66/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Berényi Dániel pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy Berényi Dániel részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 17 m2-es területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-7/2018. sz. előterjesztés 54. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 67/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Berényi Dániel pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy Berényi Dániel részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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9./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-6/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Azt szeretném kérni az Irodától, hogy amennyiben megadjuk a terasz engedélyt,
hangsúlyozzuk ki, hogy legyenek figyelemmel az ott lakókra, tartsák be a szabályokat, a dohányzás tekintetében
a lehető legtávolabbi pontra tereljék a vendégeiket. Próbálják hozzászoktatni ahhoz, hogy ott is emberek élnek.
Emeljék ki ezeket, szedjék vastagabb betűvel, hogy „vésődjön be”. Próbáljuk kialakítani azt a kultúrát, hogy a
vendéglátósok odafigyeljenek a teraszán történő dolgokra.
Görgényi Máté: Ha Képviselő Asszony ezt a véleményét fenntartja, akkor az év végén kiírandó pályázat
szövegében lehet ilyen típusú megjegyzéseket tenni. Nyilván a Hivatal odafigyel arra, ami a hatáskörébe belefér.
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 68/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Tompa utcai
közterületek 2018. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Kiricsiné Kertész Erika: Amennyiben a bizottság a maximális nyitvatartási időtartamot fogadja el, az a díjtétel
100%-a. A bizottság dönthet arról, hogy Középső-Ferencvárosban meddig engedélyezi a teraszok nyitvatartási
idejét. Ha a maximális időt nem engedélyezi, akkor a rendelet alapján jár hozzá díjkedvezmény.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról, kiegészítve 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, illetve a díjtétel 100%-al.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 69/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SAHLUX Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SAHLUX Kft. üzlete előtti - (37551)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. április 9. napjától 2018. október 14. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról, kiegészítve 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, illetve a díjtétel 100%-al.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 70/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. as.
3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EPM Consult
Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2018. április 2. napjától - 2018. október 20. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100
%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Kérem a bizottságot, hogy ne támogassa az OMNIAN FÉNYES Kft. terasz kérelmét,
tekintettel arra, hogy perben állunk. Nem mi döntöttünk így, hanem ők. Polgármester Úrhoz és hozzám is
eljuttattak a lakók egy újabb felhívást, amit sokan aláírtak, nem szeretnék, ha túlságosan „elfajulnának” ott a
dolgok.
Görgényi Máté: A kereskedelmi hatóságnak született egy döntése. Jogosnak tartom Képviselő Asszony
javaslatát, mert ha valakivel perben állunk, mert az általunk hozott döntést nem szándékozik végrehajtani - amit
meghatározott szempontok alapján, lakossági panaszok alapján hoztunk -, akkor az Önkormányzat is
tartózkodjon a további együttműködés kialakításától. Javaslom a pályázat elutasítását. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 71/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az OMNIAN FÉNYES Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az OMNIAN FÉNYES Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 15.
A. ép.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az OMNIAN
FÉNYES Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/A. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2018. április 9. napjától - 2018. október 14. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 90%a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester”
(4 nem, 3 tartózkodás)
Mészáros László, a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés 4. határozati
javaslatáról, kiegészítve 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, illetve a díjtétel 80%-al.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 72/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pflum és Társa Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pflum és Társa Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Honvéd utca 101.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pflum és Társa
Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó
terasz kialakítása és fagylaltpult kihelyezése céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban 21.00 óráig
tartó maximális kiszolgálási időben, hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január 24. időtartamra, 2 m2-es területre
vonatkozó
díjfizetési
kötelezettségének
köteles
eleget
tenni:
- 2018. január 25. napjától - 2018. február 28. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti
díszburkolatos
gyalogjárda
2
m2-es
területére
vendéglátó
terasz
kialakítása
céljára,
- 2018. március 1. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére vendéglátó terasz kialakítása céljára,
- 2018. március 1. napjától - 2018. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti
díszburkolatos
gyalogjárda
1
m2-es
területére
fagylaltpult
kihelyezése
céljára,
- 2018. október 1. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére vendéglátó terasz kialakítása céljára.
A fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó díjtételnek a 80%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-6/2018. sz. előterjesztés 5. határozati
javaslatáról, kiegészítve 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, illetve a díjtétel 100%-al.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 73/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az L&L Amazing Event Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az L&L Amazing Event Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Cipruls utca
8/D. fsz. 11.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
üzlete előtti és melletti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám előtti
díszburkolatos parkoló területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2018. január 25. napjától - 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban, 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben, hozzájárul azzal a feltétellel,
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról
és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2018. január 1. – 2018. január
24. időtartamra, 10 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni:
- 2018. január 25. napjától - 2018. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám előtti
díszburkolatos
parkolósáv
10
m2-es
területére,
- 2018. április 1. napjától - 2018. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 20 m2-es területére,
- 2018. november 1. napjától - 2018. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 10 m2-es területére.
A fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó díjtételnek a 100%-a.
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Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)

Dr. Kulpinszky Eleonóra: Próbáltam jelezni az irodák felé, hogy van pár közlekedési tábla, ami lecsúszott,
eldőlt, kidőlt. Azóta sem történt semmi. Legyenek szívesek körbejárni, például a Ferenc téren valaki
„megparkolta” a közlekedési táblát, ki van dőlve. A Páva utca-Tompa utca kereszteződésében a 30-as tábla
lecsúszott. A Tompa utca 10. szám előtt, az emlékműnél is másfél éve meg van dőlve.
10./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-30/2018., Sz-5/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-30/2018. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-30/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 74/2018. (I.24.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kalotherm Építőipari Zrt.
(1078. Budapest, Nefelejcs u. 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37341) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lenhossék u. 30. szám előtti útpálya
összesen 150 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, betonozás
céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása
mellett, 2018. február 05. napja és 2018. február 07. napja között 1 napra, valamint 2018. február 12. napja és
2018. február 14. napja között 1 napra (összesen 2 nap) a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, összesen: 58.800,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Sz-5/2018. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: Ez az építkezés az én körzetemben van. Összességében az építkezés nem ment
zökkenőmentesen, nem mindig tartották be azt az építési időt, amit kaptak, illetve hétvégén is dolgoztak.
Szeretném az Iroda segítségét kérni, hogy hívják fel a figyelmüket, hogy este, éjszaka „ne álljanak neki” bontani.
Az építkezési időt ne lépjék túl! Kérem a Közterület-felügyeletet is, hogy ellenőrizzék, hogy a lakók nyugalmát ne
zavarják még jobban.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-5/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 75/2018. (I.24.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Swietelsky Magyarország
Kft. (1072. Budapest, Rákóczi út 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37054/22) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 2. szám előtti útpályára
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összesen 190 m2-es területre forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület, toronydaru bontás céljára
a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett,
2018. február 08. és 09. napjára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj
bruttó 230,- Ft/m2/nap, összesen: bruttó 87.400,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 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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