Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2019. január 23-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Szűcs Balázs főépítész, Dr. Kasza Mónika irodavezető, Szili
Adrián irodavezető, Dr. Világos István irodavezető-helyettes, Puháné Bándi Ágota csoportvezető, Rudalics Márta
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa,
Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Antal Gábor közös képviselő.
Sajó Ákos: Bizottsági Elnök Úr jelezte, hogy késik, így addig helyette levezető elnökként üdvözlök mindenkit a
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. január 23-i rendes ülésén.
Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
kiosztásra került Sz-31/2019. sz. – ”CHEF BISTRO 2017 Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme” című – előterjesztést a 7.
napirend után. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 3/2019. (I.23.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)
4/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-22/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-23/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-24/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-25/2019., Sz-30/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-26/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ A Budapest IX kerület Üllői út 115/B. szám alatti társasház 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert
vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-27/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ CHEF BISTRO 2017 Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló területére
benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-31/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Állandó nyitvatartási engedély ügyében fellebbezés elbírálása
3/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
10./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-28-29/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

(6 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)
4/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szilágyi Zsolt: Eddig a Polgármester Úr engedélyével lehetett hétvégén és ünnepnapokon az építkezéseken
dolgozni. Ez most meg fog szűnni, és aki akar, az bármikor dolgozhat, akár éjszaka is, ha betartja a megfelelő
csendrendeletet?
Dr. Kasza Mónika: Igen, gyakorlatilag ez a lényege. Több önkormányzati rendeletet semmisített meg korábban
az Alkotmánybíróság, az utóbbi években pedig a Kúria önkormányzati tanácsa. Pontosan ugyanígy szólt a V., VI.
kerületé is „szóról-szóra”. Ennek az az oka, hogy az építkezéssel kapcsolatos zajkibocsátást magasabb szintű
Kormányrendelet egzakt módon meghatározza, külön a nappali és az éjszakai időszakra. Ezért ezt korlátozni
nem lehet. Ilyen módon megszűnik az a lehetőség, hogy felmentést adhasson a Polgármester a hétvégi tilalom
alól, tilalmazni nem lehet az építési tevékenységet. Ehelyett cserébe lehet korlátozni a zajkibocsátás túllépését,
tehát az építési tevékenységet nem, de azt, hogy mekkora zajt bocsáthatnak ki, azt igen. Ezt eddig is lehetett,
mert a Kormányrendelet a Jegyzőre telepíti ezt a hatáskört. Gyakorlatilag éjszaka nem lehet betartani azokat a
határértékeket, amiket a rendelet megállapított, de nem is jellemző, hogy éjszaka dolgozzanak. Nagyon ritkán
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vannak olyan munkafolyamatok, amiket nem lehet abbahagyni, ilyen például, amikor a födémet öntik, annak a
simítása. Ott viszont meghatározhatjuk, hogy mennyivel lépheti túl, milyen időszakra. A vállalkozó ilyenkor
kénytelen úgy szervezni a munkáját, hogy ennek a nagyobb része nappali időszakra essen.
Szilágyi Zsolt: Akkor sajnos nem tehetünk sok mindent ellene. Pedig itt folyamatosan vannak bizonyos
vendéglátó egységekkel viták, hogy bezárjon-e korábban, mert zavarja a lakókat, és ilyenkor nem nézhetjük a
lakók érdekeit.
Gyurákovics Andrea: Azt gondolom én is, hogy ezt még „körbe kell járni”, de kétfordulós a rendelet. Javaslom,
hogy a két forduló között gondolkodjunk a módosítókon, én is gondolkozom, hogy a törvényesség és a lakosság
figyelembevételével harmonizáljon. Mindenki meggondolja, és akkor az ésszerűség és a törvényesség szerint tud
dönteni erről.
Görgényi Máté bizottsági elnök megérkezett az ülésterembe.
Sajó Ákos elnök-helyettes átadja az ülés vezetését az Elnöknek.
Dr. Kasza Mónika: A Képviselő Asszonynak teljesen igaza van. Ha a Képviselő-testület holnap tervezetként
elfogadja, akkor meg kell küldenünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, mint
környezetvédelmi szakigazgatási szervnek. Ha nekik bármilyen javaslatuk lesz, azt be kell építeni a II. fordulóba.
A zaj határérték túllépést nem köteles a Jegyző engedélyezni, tehát nem állunk azért teljesen „védtelenül”. Ha
engedélyezi, akkor ezt napszakra, időszakra is meg lehet tenni. Semmi kényszer nincs, nem köteles megadni az
engedélyt.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 4/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 4/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 4/2019. sz. – „A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
2./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-22/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Gyurákovics Andrea: A Ráday utcában a teraszpályázatok nagy része az én körzetemben van. A Ráday utca
26. számnál a Hivatal megjegyzést tett, amit köszönök. A terasz kihelyezéssel kapcsolatban engem is
megkerestek, hogy valamit kezdeni kell ezzel, mert mindig akadályozza a társasház bejáratát és a közlekedést.
Ha jól emlékszem ez már tavaly is probléma volt, akkor azt az ígéretet kaptuk a vendéglátó egységtől, hogy
megoldást találnak, de én nem látom, hogy történt volna bármi. Ilyen esetben, amikor kérünk valamit és
figyelmen kívül hagyják, milyen lehetőségünk van a teraszpályázat elbírálásánál?
Görgényi Máté: Mielőtt erre választ kapnánk, döntenünk kell a pályázat eredményességéről. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 5/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ráday utcai
közterületek 2019. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Gyurákovics Andrea: Végignéztem az összes pályázatot és nem találtam más területnél a társasházzal
problémát.
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Valóban ez egy jelzett probléma, és a Ráday utca 16.
szám – Trattoria Étterem – előtt is fennáll ez a helyzet. A szemetes tároló áthúzása jelentett problémát, kisebb
kerülőt. Annyiban van lehetősége a bizottságnak, hogy kisebb területre adja meg a terasz lehetőségét, és akkor
visszaépítik. A Ráday utca 16. szám előtt egyébként is fele területre szokták megkérni az engedélyt, és jó idő
esetén a továbbira. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy kevesebb négyzetméterre adja meg az engedélyt, akkor
szabadabb lesz az átjárás.
40 pályázat érkezett, amiből 39 érvényes. A Trustfood Kft. határidőre nem tudta letenni a letéti díjat, így ez
érvénytelen pályázat.
A Ráday utca Török Pál utca sarkán egy régen telepített napernyőtalpról lelóg egy kiegészítő konzol.
Intézkedtünk a közszolgáltató felé, hogy szerelje le, mert az eredeti tulajdonos nem reagál semmire.
Gyurákovics Andrea: Jelenleg is látom, hogy van kint terasz, a zöldterülettől zöldterületig tart. Jelen pillanatban
is a társasház kapuja előtt van, ha jól tudom.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 6/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március
14. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a 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 2
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24.
napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es
területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
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- 2019. január 24. napjától - 2019. március 13. napjáig a használaton kívüli buszmegálló 2 m2-es területére 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a használaton kívüli buszmegálló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 7/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 2019. március
15. napjától - 2019. 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:
- 2019. március 15. napjától - 2019. április 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére,
- 2019. május 1. napjától - 2019. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 29 m2-es területére,
- 2019. október 1. napjától - 2019. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére,
b) 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 2019. január
24. napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 14. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 3. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 8/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DOLCE VITA 05.31. Bt. és a Ráday 8.
Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 parkolósáv 28 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó,
b) hogy a 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 (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2019. január 24. napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23.
időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő
közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 4. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 9/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FRAGOLA FAGYLALTOZÓ Kft.
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 2019. április 1. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó,
b) hogy a 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 2 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es
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területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 5. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 10/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Kis Gergely egyéni vállalkozó pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy Kiss Gergely (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 25. 2. ép. 2/19.) 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 15 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019. 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,
b) hogy Kiss Gergely (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 25. 2. ép. 2/19.) 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 2 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. október 16. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 6. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 11/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Sugar Free Monkey Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C.) 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 25 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019. október 31.
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napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C.) 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 3 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 7. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 12/2019. (I.23.) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019.
március 14. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 8. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 13/2019. (I.23.) 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 2019. március 15. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban
bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
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Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 9. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 14/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Dolce Vita 05.31. Bt. és a Ráday 8. Kft.
pályázatát érvényesnek 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 6 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 10. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 15/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a STAR ANISE Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a STAR ANISE Kft. (székhelye:1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 59.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 14. napjától - 2019. december 31. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul,
- 2019. március 14. - 2019. március 31. napjáig a parkolósáv 13 m2-es területére,
- 2019. április 1. - 2019. december 31. napjáig a parkolósáv 25 m2-es területére vonatkozóan,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a STAR ANISE Kft. (székhelye:1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 59.) részére a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31. napja
közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
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- 2019. január 24. napjától - 2019. március 13. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,
- 2019. március 14. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 1 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 11. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 16/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday 8. Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - 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 2019. március 15. napjától - 2019. október 31. napjáig
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5 m2-es területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31. napja
közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 5 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 14. napjáig a gyalogjárda 5 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 5 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 12. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 17/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SZIGET-M Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a SZIGET-M Bt. (székhelye: 1238 Budapest, Házhajó utca 41.) részére a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 15. napjától - 2019. 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,
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b) hogy a SZIGET-M Bt. (székhelye: 1238 Budapest, Házhajó utca 41.) részére a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31. napja
közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 14. napjáig a gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. október 16. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 13. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 18/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EL GRECO No.1. Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az EL GRECO No.1. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 1113.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2019. március
15. - 2019. április 15. közötti időtartamra, továbbá díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a 2019. április
16. - 2019. október 31. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 14. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 19/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 4D-IM Group Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a 4D-IM Group Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 11. fsz. 2.) 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 34m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó,
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b) hogy a 4D-IM Group Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 11. fsz. 2.) 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 2 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es
területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 15. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 20/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FEKETE NYOLCAS Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó,
b) hogy a 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 3 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24.
napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 16. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 21/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 4D-IM Group Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a 4D-IM Group Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 11. fsz.
2.) részére a Budapest Főváros IX. ker. 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
2019. április 15. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 17. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 22/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Kinchan Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Kinchan Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Izabella krt. 13. 2/3.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 18. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 23/2019. (I.23.) 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 2019. március 15. napjától - 2019. 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,
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- 2019. március 15. - 2019. március 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. április 1. - 2019. szeptember 30. napjáig 14 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. október 1. - 2019. október 15. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 19. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 24/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. 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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2019. január 1. –
2019. január 23. 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,
- 2019. január 24. - 2019. április 30. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. május 1. - 2019. május 31. napjáig 8 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. június 1. - 2019. október 15. napjáig 15 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. október 16. - 2019. december 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 20. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 25/2019. (I.23.) 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. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 8. napjától - 2019. 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,
- 2019. április 8. - 2019. május 5. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. május 6. - 2019. szeptember 15. napjáig 13 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. szeptember 16. - 2019. október 31. napjáig 8 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap

14

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 21. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 26/2019. (I.23.) 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. ker. 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 2019. március 15. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 22. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 27/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Minden Finom Étterem Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Minden Finom Étterem Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) 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 forgalom elől elzárt rész területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. október 31.
napjáig az alábbi bontásban 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,
- 2019. április 1. napjától -2019. május 15. napjáig a forgalom elől elzárt rész 40 m2-es területére,
- 2019. május 16. napjától -2019. szeptember 15. napjáig a forgalom elől elzárt rész 58 m2-es területére,- 2019.
szeptember 16. napjától -2019. október 31. napjáig a forgalom elől elzárt rész 40 m2-es területére,
b) hogy a Minden Finom Étterem Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) 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 forgalom elől elzárt rész 3 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a forgalom elől elzárt rész 3 m2-es területére,
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- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a forgalom elől elzárt rész 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 23. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 28/2019. (I.23.) 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. ker. 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 2019.
március 14. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 24. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 29/2019. (I.23.) 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
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 11. napjától - 2019.
november 3. 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:
- 2019. március 11. napjától - 2019. április 16. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 31 m2-es területére
- 2019. április 17. napjától - 2019. szeptember 16. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 55 m2-es területére
- 2019. szeptember 17. napjától - 2019. november 3. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 31 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 25. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 30/2019. (I.23.) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április
15. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 26. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 31/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EL GRECO No.1. Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy az EL GRECO No.1. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EL GRECO No.1. Kft. üzletével szembeni (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 34 m2-es
területére és útpálya 9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 15. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy az EL GRECO No.1. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EL GRECO No.1. Kft. üzletével szembeni (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24.
napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a parkolósáv 3 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkolósáv 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 27. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 32/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. 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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2019. január 1. –
2019. január 23. 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,
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 13. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére,
- 2019. március 14. napjától - 2019. november 4. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére,
- 2019. november 5. napjától - 2019. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére,
b) 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 2 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es
területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 13. napjáig a gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. november 5. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 28. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 33/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DAY Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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
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közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és növénykazetta
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24.
napjától - 2019. 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 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 10. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. március 11. napjától - 2019. április 16. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére,
- 2019. április 17. napjától - 2019. szeptember 16. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére,
- 2019. szeptember 17. napjától - 2019. november 3. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére,
- 2019. november 4. napjától - 2019. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. március 11. napjától - 2019. szeptember 16. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos növénykazetta 4 m2-es területére,
b) 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 3 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 10. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,
- 2019. november 4. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 29. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 34/2019. (I.23.) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2019. április 15. napjától - 2019. 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,
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b) 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. üzlete előtti és melletti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24.
napjától - 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 14. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 30. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 35/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EL GRECO No.1. Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az EL GRECO No.1. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 1113.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EL GRECO
No.1. 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 2019. április 15. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 31. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 36/2019. (I.23.) 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 2019. április
1. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban
bruttó 6.772,-Ft/m2/hó
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

(7 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 32. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 37/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TasteOfLife Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5. ) részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a TasteOfLife 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 2019. március 1.
napjától - 2019. 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:
- 2019. március 1. napjától - 2019. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére,
- 2019. április 1. napjától - 2019. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 24 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. november 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 33. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 38/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi a LUCKY STREET FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LUCKY STREET FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca
17.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LUCKY
STREET FOOD Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 34. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 39/2019. (I.23.) 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 2019. április 1.
napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 35. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 40/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TasteOfLife Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a TasteOfLife Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 11 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó,
b) hogy a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a TasteOfLife Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás és dohányzó asztal kihelyezés
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 kiegészítő tárgy tárolásból és dohányzó asztal kihelyezésből eredő, a
2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. február 28. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,
- 2019. november 16. napjától - 2019. december 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 36. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 41/2019. (I.23.) 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 2019. április 1. napjától - 2019.
október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 37. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 42/2019. (I.23.) 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 2019. május 1. - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 38/1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 43/2019. (I.23.) 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 2019. január 24. napjától - 2019. 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 2019. január 1. –
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2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. február 28. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére,
- 2019. március 1. napjától - 2019. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére,
- 2019. április 1. napjától - 2019. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 38/2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 44/2019. (I.23.) 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 2019. május 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 39. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 45/2019. (I.23.) 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 2019. március
1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 40. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 46/2019. (I.23.) 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 2019. január 24. napjától - 2019.
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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2019. január 1. –
2019. január 23. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 41. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 47/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Levin és Fia Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Levin és Fia Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. 5/40.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. április 30.
napjáig, továbbá a díszburkolatos parkoló 33 m2-es területére 2019. május 1. napjától - 2019. 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,
b) hogy a Levin és Fia Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. 5/40.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
március 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz
az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati
rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 42. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 48/2019. (I.23.) 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 2019. január 24. napjától - 2019. 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 2019. január 1. – 2019. január
23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 26. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére,
- 2019. március 27. napjától - 2019. október 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 24 m2-es területére,
- 2019. október 16. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 43. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 49/2019. (I.23.) 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 2019. január 24. napjától - 2019. 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 2019. január 1. – 2019. január
23. 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:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 26. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére,
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- 2019. március 27. napjától - 2019. október 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. október 16. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 44. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 50/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a RÁDAY 29.
BISTRO Kft. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. szám előtti
díszburkolatos parkoló 21 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 45. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 51/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a RÁDAY 29.
BISTRO Kft. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 46. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 52/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. május 1. napjától - 2019. október 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
b) hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. április 30. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,
- 2019. november 1. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 47. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 53/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a RÁDAY 29.
BISTRO Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 33 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 48. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 54/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a RÁDAY 29.
BISTRO Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 49. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 55/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 27 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019.
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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 50. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 56/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 26 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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,
b) hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. március 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul
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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 kiegészítő tárgy tárolásból eredő,
a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének
köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj előszezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 51. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 57/2019. (I.23.) 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 és melletti - (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 2019. április 1. napjától - 2019. november 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 52. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 58/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt,
a) hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától - 2019. 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,
b) hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. december 31.
napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi
bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3)
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési
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kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,
- 2019. október 16. napjától - 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 53. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 59/2019. (I.23.) 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 - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019. 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 közterülethasználati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő, a 2019. január 1. –
2019. január 23. időtartamra, 4 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,
- 2019. január 24. - 2019. március 31. napjáig 4 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. április 1. - 2019. október 31. napjáig 10 m2-es területre vonatkozóan,
- 2019. november 1. - 2019. december 31. napjáig 4 m2-es területre vonatkozóan.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-22/2019. sz. előterjesztés 54. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 60/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Trustfood Kft. (1182 Budapest, Esze T.
utca 7/C/1.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Trustfood Kft. részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 24/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5 m2-es területére a közterület-használathoz nem járul
hozzá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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3./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-23/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Gyurákovics Andrea: Dr. Kulpinszky Eleonóra tanácsnok asszony nevében fogok most szólni, mivel ez többek
között az ő körzetéhez tartoznak, és igazoltan van távol jelenleg. A Macskafogó teraszengedélyével kapcsolatban
az áll a megjegyzésben, hogy nem érkezett a tavalyi évben panasz a vendéglátó egységgel kapcsolatban.
Állítólag tavaly nem volt terasza és így nincs panasz ellene. Képviselőtársam azt írta, hogy több lakó is
megkereste és kérték, hogy csak 22.00 óráig lehessen nyitva az üzlet. A rendelet ezt úgy szabályozza, hogy a
vendéglátó egységek 23.00 óráig, illetve hétvégén 24.00 óráig lehetnek nyitva. Képviselő Asszony egyetért a
lakókkal és nem támogatja a terasz engedélyezését. A vendéglátóhely és a társasház között most egy
homlokzattal kapcsolatos vita is van a társasház rovására. Valószínűleg olyan tábla lett kitéve, ami homlokzati
képileg nem teljesen jó.
A másik az Amaréna Fagylaltozó. Képviselő Asszonynak az a kérése, hogy tartsa be a településkép által
engedélyezett dolgokat, és ne tegyen ki hordozható reklámtáblákat az utcára, amihez nincs engedélye. A fagyizó
mellett van egy mobiltelefon szaküzlet, ami nem teljesen ide tartozik, de ők is olyan reklámokat tesznek ki, ami a
gyalogosok közlekedését nehezíti.
Görgényi Máté: A közterület-használat maximális idejét tudjuk meghatározni a határozatban. Ha a hely a
rendelet alapján 23.00 óráig van nyitva, attól még a teraszengedélyt megadhatjuk 22.00 óráig. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-23/2019. sz. előterjesztés I. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 61/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Tompa utcai
közterületek 2019. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, hogy az iroda tegyen javaslatot a díjtételek százalékára.
Szili Adrián: Ha 23.30 óráig tart nyitva, akkor az 100%.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-23/2019. sz. előterjesztés 1. határozati
javaslatáról, kiegészítve a 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, és a díjtétel 100 %-val.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 62/2019. (I.23.) 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 2019. március 18.
napjától - 2019. október 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig
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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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-23/2019. sz. előterjesztés 2. határozati
javaslatáról, kiegészítve a 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel, és a díjtétel 100 %-val.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 63/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,
a) 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 2019. március 25. napjától - 2019.
október 19. 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 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100 %-a,
b) hogy az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. as. 3.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától - 2019.
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig
a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 2 m2-es
területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
- 2019. január 24. napjától - 2019. március 25. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
- 2019. október 20. napjától - 2019. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk arról, hogy a bizottság hozzászólási lehetőséget biztosít Antal Gábor közös
képviselő részére.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 64/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Antal Gábor részére
hozzászólási lehetőséget biztosít.
Határidő: 2019. január 23.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Antal Gábor: Elnézést kérek, hogy zavarom Önöket. A Macskafogóval kapcsolatban per is volt, mert nem volt
hajlandó elfogadni semmilyen együttműködést a társasházzal és az Önkormányzattal sem. Most tiszta lappal
indul, de a társasházban élők emiatt tartanak attól, hogy megint kezdődik elölről. Ha egy évre szól az engedély,
akkor egy év múlva lehet megint ezzel kapcsolatban bármit tenni. Az ott élők azt szeretnék, hogy minél tovább
nyugalomban lehessenek, félnek. Ez egy olyan jellegű vendéglátóhely, ahol a filozófia az, hogy „olcsó sör, olcsó
alkohol, hosszú nyitvatartás”. Sajnos nem akarnak ebből engedni. Nem akarok beleszólni az Önök dolgaiba, de
hosszú története van ennek az üzlethelyiségnek, annak ellenére, hogy tavaly látszólag nem történt semmi.
Nyilván, hogy nem volt teraszuk, kevesebb volt a panasz, de a vendégek továbbra is kiüldögéltek. A problémát
ott látom, hogy nem kívánnak egyáltalán foglalkozni a vendégek viselkedésével, nem mennek oda szólni, hogy
ne vigyék ki a sört a közterületre. Az ott lakók kérését tolmácsolom, hogy a lehetőségekhez képest minél
kevesebb ideig legyenek nyitva, illetve egy átmeneti időszak ajánlatos lenne, hogy láthassuk, hogyan változott a
hozzáállásuk, tanultak-e abból, hogy az Önkormányzat határozottan lépett fel. Ha az Önkormányzat viszont most
egész évre dönt, akkor nem lesz lehetőség ezen változtatni. Jó lenne látni, hogy lehet-e együttműködni
normálisan a környezettel, de nem az a célja senkinek sem, hogy bezárjon üzleteket.
Görgényi Máté: Köszönjük, hogy eljött és képviselte a lakók véleményét. A teraszpályázat egy évre előre szól,
de ezt nem decembertől januárig kell értelmezni, hanem az igények alapján. A kérelmező 2019. március 18-tól
október 28-ig kérte a teraszengedélyt. Tudunk módosítani az időszak tekintetében is, tehát akár 1 hónapra is
megadhatjuk az engedélyt, például március 18-tól április 18-ig 22.00 óráig. Ez a cégnek is lehetőséget ad arra,
hogy kipróbálja magát, nekünk pedig arra, hogy ne kelljen mindenféle külön procedúrákkal visszahozni az ügyet
a Bizottság elé.
Gyurákovics Andrea: Egyetértek ezzel az úgynevezett próbaidőszakkal, de márciustól áprilisig nem annyira
jellemző a teraszra kiülés, mint például júniusban, júliusban. Visszaemlékezve a tavalyi évek időjárására,
hóesésben nem valószínű, hogy kiülnek a teraszra. Ha korlátozni szeretnénk, akkor javaslom, hogy nyári időszak
legyen. Úgy emlékszem, hogy tavasztól őszig vannak az éjszaki szórakozóhelyek ellenőrzései, és nyáron
„tetőzik”. Mindenképpen erre az időszakra tenném a próbaidőt, amikor jobban nyomon követhető a vendéglátó
egység éjszakai működése.
Szilágyi Zsolt: Elnök Úr ezt a próbaidőt hogyan gondolta? Ha ez alatt az idő alatt nem lesz probléma, akkor
megadjuk az engedélyt egy évre vagy szakaszosan kapja meg? Az előterjesztésben az áll, hogy az ellenőrzések
alatt nem vettek észre semmilyen problémát, csak a ház felől jönnek a panaszok. Ha a próbaidő alatt nem lesz
probléma, akkor megkapja az egész időszakra az engedélyt?
Görgényi Máté: Gyurákovics Andrea frakcióvezető asszony javaslatával egyet tudok érteni, hogy a próbaidőszak
legyen tágabb, és essen bele az az időszak, amikor a legnagyobb a forgalom. Ebben a pillanatban nem tartom
logikusnak szakaszosan megadni az engedélyt, tehát a próbaidőszak után lehet értékelni, és ha nincs probléma,
akkor ezt a 22.00 órai nyitvatartást lehet tovább vinni.
Szili Adrián: A táblázatban látszik, hogy 22.00 óráig kéri a terasz nyitvatartását, az üzlet pedig 24.00 óráig van
nyitva. Ez segítheti a próbaidőszakot is.
Görgényi Máté: A ház közös képviselője is jelezte, hogy a próbaidőszak számukra is elfogadható megoldás
lenne.
Hidasi Gábor: Értem, hogy mi a véleménye a házközösségnek, de le van írva az előterjesztésben, hogy nem
volt semmi probléma. Elindult egy pályázaton, amire felépítette az üzleti tervét. A lakók védelmét is kell figyelni,
de ez egy vállalkozás, aki a piacon dolgozik. Ha nem volt panasz, akkor miért nem adjuk oda azt, amire
pályázott? Nekem ez egy érdekes kérdés. Valamennyire lehetne az üzlet érdekeit is figyelembe venni. Ha panasz
van rájuk, akkor természetesen visszavonhatjuk az engedélyt. „Beárazzuk” előre, hogy lehet, hogy probléma
lesz, de lehet, hogy nem lesz. Hogyan fog ő dolgozni a piacon, amikor a mellette lévő meg tudja, hogy neki egész
évre megvan az engedélye?
Görgényi Máté: Hidasi Úr elmondta az aggályait. Megadjuk, amit kért - 22.00 óráig kérte az engedélyt -, csak
azzal a feltétellel, hogy a korábbi követelésünket tartsák be, és próbáljanak megállapodni, együttműködni a
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körülöttük lévő lakókkal. Az, hogy június 18-án felülvizsgáljuk, az az üzleti tervét csak olyan mértékben érintheti,
hogy fél óránként ki kell mennie valakinek a hely elé, és bérben talán 100 forint pluszt fog jelenteni havonta. Amit
Hidasi Úr mond, az a „történet kiforgatása”, mert megadjuk a lehetőséget, és nem avatkozunk bele az üzleti
tervébe, csak annyit kérünk, hogy vegye figyelembe a körülötte élők nyugalmát is.
Gyurákovics Andrea: Mint közös képviselő – egyesek szerit csak házmester – szólnék hozzá. Ahol
vendéglátóhely működik, ott nagyon nehéz a közös képviselő dolga, mert a helyek nem tekintik egyenlő
partnernek, és az észrevételeket „nemes egyszerűséggel lependerítik magukról”. Nem ez az általános
szerencsére. Ennél a vendéglátóhelynél nem tavaly kezdődött a probléma. Nem arról van szó, hogy bármilyen
előzmény nélkül megvontuk tőlük a teraszengedélyt, hanem volt egy előzménye, több éves folyamat. Most
engedményt teszünk, mert júniusig kap engedélyt, illetve engedményt kap a társasháztól, akik eddig nem járultak
hozzá a teraszengedélyhez, és most tesznek egy gesztust. Ha ez idő alatt nem hajlandó ezt a gesztust értékelni,
probléma lesz vele, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem érdemli meg. Ha ez neki az üzleti tevékenységét
befolyásolja, akkor a próbaidő alatt normálisan fog viselkedni, és ahogy más vendéglátóhely is tud alkalmazni
egy kinti embert, aki rászól a vendégekre, hogy viselkedjenek normálisan, akkor ő is meg tudja tenni. Most neki
kell bebizonyítani, hogy ezt az engedményt megérdemli-e vagy sem.
Görgényi Máté: Szerintem sem bűn, ha az Önkormányzat igyekszik betartatni a szabályokat. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-23/2019. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról, kiegészítve a 22.00 óráig
tartó maximális kiszolgálási idővel, és a díjtétel 85 %-val, illetve módosítva az időpontot: 2019. március 18.
napjától - 2019. június 18. napjáig tartó közterület-használattal.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 65/2019. (I.23.) sz.

Határozat
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 2019. március 18. napjától - 2019. június 18. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához 22.00 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 85 %a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Itt is volt egy megjegyzés a megállító táblákkal kapcsolatban. Közterület-használati szempontból
ez tilos Ferencvárosban. Kérjük Igazgató Urat – ha már nem vesz részt az ülésen -, hogy fokozottan ellenőrizzék
a területet.
Szűcs Balázs: A településképi rendeletünk részletesen szabályozza a megállító táblák kihelyezésének feltételeit.
Bizonyos mennyiségben és minőségben lehetséges kihelyezni, de ha közterületen áll, akkor fizetni kell utána.
Görgényi Máté: Tehát engedély és díjköteles tevékenységről van szó. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk az Sz-23/2019. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról, kiegészítve a 21.00 óráig tartó maximális
kiszolgálási idővel, és a díjtétel 80 %-val.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 66/2019. (I.23.) 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, Áchim András utca
6.) 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 közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2019. március 1. napjától - 2019. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása és fagylaltpult
kihelyezése céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban 21.00 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 80%-a,
- gyalogjárda 1 m2-es területére fagylaltpult kihelyezés céljára,
- gyalogjárda 3 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
4./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-24/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-24/2019. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 67/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
MOHACHAMA Kft. (székhelye: 1092. Budapest, Haller utca 12.) részére a 2019. február 1. – 2020. január 31.
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 12-14. szám előtt található
nem díszburkolatos zöldterület 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-Hétfőtől – péntekig 21.00 óráig
-Szombaton 8.00 18.00 óráig
-Vasárnap zárva.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
5./ Felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-25/2019., Sz-30/2019. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-25/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-25/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 68/2019. (I.23.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szabó és Társa
Belsőépítészeti Kft. (székhelye: 9200. Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u.
42. - 44. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 31 m2-es területére állványozás céljára a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. – 2019. február 28. közötti időszakra 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 2019. január 01. napjától a közterület-használati megállapodás
megkötésének napjáig terjedő időtartamra díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő
közterület használati díj bruttó 2.027,- Ft/m²/hónap.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
Sz-30/2019. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-30/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 69/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Szentpéteri Szófia Katalin
(lakcíme: ….) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező
(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkoló 20 m 2-es
területére 2019. január 24. napjától 2019. február 28. napjáig felvonulási terület céljára a forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás megléte esetén a közterület-használathoz 230,- Ft/m2/nap díjtétellel hozzájárul.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
6./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-26/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-26/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 70/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Illés János (lakcíme: ….)
részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti 29 m2-es pavilon után fizetendő 1.640,-Ft/m2/hó
közterület-használati díjat 2019. január 24. napjától 2019. december 31. napjáig 20%-kal mérsékli, a fizetendő
havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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7./ A Budapest IX kerület Üllői út 115/B. szám alatti társasház 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-27/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-27/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 71/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX.
kerület, Üllői út 115/B. szám alatti társasház a 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 500.000 Ft összegű
támogatásból a kémény felújítását elvégezze, és a VVKB 231/2018. (VI.27.) sz. határozatában szereplő táblázat
239. számú sorát az alábbiak szerint módosítja:
Srsz.
Épület címe
Munkák megnevezése
A támogatás összege
kémény felújítása (járulékos
239.
Üllői út 115/B
500.000 Ft
munkákkal)
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
8./ CHEF BISTRO 2017 Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló
területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-31/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérem az iroda tájékoztatását a kiosztásra került előterjesztéssel kapcsolatban.
Szili Adrián: A kérelmező 2019. január 1-től év végéig kéri az engedélyt, amit a teraszpályázat után lehet
megadni, mivel pályázaton kívül kéri.
Rudalics Márta: Eddig is volt engedélye, de csak a teraszpályázat után lehet dönteni az engedélyéről, mert nem
pályázott.
Görgényi Máté: Miért?
Rudalics Márta: Nem akar, nincs területegyezésre esély, mivel nincs a közelében vendéglátó egység, nincs vita.
Nem mindenki pályázik. Szinte ugyanazokat a mellékleteket kell benyújtani.
Görgényi Máté: Soha nem pályáznak?
Rudalics Márta: Sok üzemeltetőváltás volt, szinte minden évben. Sokan nem akarják a letéti díjat befizetni, ezért
nem pályáznak. 50 ezer forintról beszélünk, ami egy biztosíték, hogy ha nem adják át tiszta, rendezett állapotban
a közterületet a terasz üzemeltetésének befejeztével, akkor ebből a pénzből helyre állíttathatjuk a területet.
Görgényi Máté: Egyéb eljárás esetében nincs ilyen?
Rudalics Márta: Nincs.
Görgényi Máté: Akkor ezen érdemes majd módosítani. Logikus, hogy a közterület huzamosabb ideig való
használatakor egy letéti díj kerüljön az Önkormányzat birtokába a későbbi helyreállítás esetére.
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Gyurákovics Andrea: Az előterjesztésben szerepel lakossági panasz ellene nyitvatartási idő túllépése miatt. Ez
a teraszra vagy az üzlet nyitvatartására vonatkozik? Nem ad be pályázatot, mert a letéti díjat nem akarja
befizetni, de 3 lakossági panasz van ellene.
Görgényi Máté: Kérem az illetékes irodát, hogy legyenek szívesek rendeletmódosításra behozni a közterülethasználati rendeletünket, a letéti díj kiegészítéssel. Kérni fogjuk a letéti díjat, ha a pályázat esetében így van.
Legyen egy harmonizációs folyamattal előkészítve, hogy ne legyenek ilyen különbségek, mert ez nem logikus.
Hidasi Gábor: Miért a 23.00 óra van kivastagítva a 90%-ra az előterjesztésben, amikor két nap 23.30 óráig van
nyitva? Azt vesszük figyelembe, mert többször van nyitva 23.00 óráig? Ez egy „kiskapu”, hogy péntek-szombat
23.30 óra? Miért nem a 100%-ot kell megfizetni?
Szili Adrián: Az irodánkhoz a terasszal kapcsolatban nem érkezett panasz.
Rudalics Márta: A közösségi együttéléssel kapcsolatban érkezett 3 lakossági panasz, amiből egy esetben tudtak
figyelmeztetést adni a cég részére. Több alkalommal kint voltak a Hatósági Iroda részéről és a Közterületfelügyelet részéről is ellenőrzést végezni, de semmi jogellenes cselekedeten nem tudták „rajtakapni” a
vendégeket.
Meg van határozva, hogy H-Cs: 23.00 óráig tart nyitva az üzlet és a terasz, P-Szo: 24.00 óráig van nyitva az
üzlet, a terasz csak 23.30 óráig lehet nyitva. Mivel vannak napok a héten, amikor csak 23.00 óráig, van, amikor
23.30 óráig van nyitva, és különböző díjtételek vannak, ilyen esetben úgy kell kiszámítani a díjat, hogy meg kell
határozni, hogy 1 hónapban mennyi vasárnaptól csütörtökig nap szerepel, és mennyi péntek, szombat. Az
egyikre ilyen százalék kedvezmény jár, a másikra nem jár kedvezmény. Napokra lebontva kell fizetnie.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-31/2019. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 72/2019. (I.23.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Chef Bistro 2017 Kft.
(székhelye: 2330 Dunaharaszti, Báthori utca 1. 1/5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám
előtti díszburkolatos parkoló 30 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban a 2019. január 24. – 2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához vasárnaptól csütörtökig 23.00 óráig, pénteken és szombaton 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2019. január 1. napjától a közterület-használati
megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő díjfizetési
kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31.
és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó 90 és 100%-a.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 9-10. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 73-75/2019. (I.23.) sz. határozatok a
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f
Görgényi Máté
elnök
Mészáros László
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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