Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2017. február 15-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szűcs Balázs főépítész, Dr.
Kasza Mónika irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Romhányi Ildikó
irodavezető-helyettes, Dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Puháné Bándi Ágota csoportvezető, Rudalics
Márta közterület-üzemeltetési csoport munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Dr. Bondor Zsóka Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársa, Intzoglu István képviselő, Domonkos László – DAY Kft.
képviselője.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017.
február 15-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz vane kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 28/2017. (II.15.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
2/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása
38/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme
22/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése
44/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-35/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-36/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-37/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak közterületen történő tárolása céljára irányuló közterület használati
kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-38/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Részletfizetésre irányuló kérelmek
Sz-40/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-39/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-47/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II.
forduló)
2/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 2/3/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 29/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
”A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 2/3/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”
(5 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
2./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása
38/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: A 7 fős bíráló bizottság összeállította a kiírás tervezetét, amelyet az előterjesztés mellékleteként
kiküldtünk. Mély kutatást végeztünk, jelentős számban találtunk olyan terveket, amelyek az épületek eredeti
tervei is, a különböző levéltári adatokból gyűltek össze. Egy 63’-as kiadvány a mellékletek közé feltöltésre is
került, mely nagyon gazdagon bemutatja a pont 60 éve megkezdett építkezés történetét. Egy elég egyedi
pályázatról van szó, hiszen a lakótelep igazi jövőjével Magyarországon még nem foglalkozott érdemben senki.
Ennek az úttörő folyamatnak az élére kíván állni a Ferencvárosi Önkormányzat, és amennyiben a Képviselőtestület jóváhagyja a kiírást, pénteken „ország-világ előtt” meg is jelenne.
Dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság! Főépítész úr szavaiból kitűnik, hogy egy olyan - kísérletnél többnek
nevezném - folyamatnak az elindítói szeretnénk lenni, ami méltó Ferencváros eddigi munkásságához, úgy is,
mint városépítés, városrehabilitáció, városmegújítás. Kevés városrész, település dicsekedhet azzal, hogy a
családias lakóterületen kívül mindenféle környezettel rendelkezik. Ferencváros lakosságának egyharmada minden 3. ferencvárosi - lakótelepen, többsége a József Attila-lakótelepen él, és ez is kötelez minket arra, hogy a
több mint egy évtizedes múltra visszatekintő, „mi legyen a lakótelepekkel?” vitába konstruktív, és alkotó módon
szálljunk be elsőként, hogy olyan terveket, változatokat mutatnánk be, amelyek természetesen József Attilalakótelep specifikusak. A lakótelepek nagy részét 50 évre tervezték, ez az 50 év már a mi esetünkben eltelt, és
nagyon sok lakótelep közeledik a fél évszázados életkor felé, de szerencsére nem mutatják jeleit annak, hogy
összeroppannának, alkalmatlanok lennének, arra viszont rászorulnak, hogy valamilyen változtatás történjen. Ilyen
tervpályázaton nem csak az épületek állaga fontos, hanem úgy felfogni, mint lakókörnyezetet. 18.000 fős
lakótelepről beszélünk, ami Magyarországon egy közepes városnak felel meg. Aki járt már ott, ott él vagy
dolgozik, az tudja, hogy a legzöldebb és legvirágosabb lakótelep. Az akkori kornak megfelelő várostervezés
mintaképe, nem győztük elmondani, hogy mik a hiányosságok – 50 évvel később könnyebben beszél erről az
ember -, például közösségi terek, parkolási helyzetek, lapostetők hiányosságai okozta problémák, stb. Lehetne
sorolni azokat a szempontokat, amik elég izgalmassá teszik ezt a tervpályázatot, illetve ezt a folyamatot, hogy
miképpen kell egy felelős városvezetésnek a következő 50 év életét meghatározni, koncepciót, majd stratégiát
kidolgozni. Ezért érdemes támogatni az előterjesztést, és a lehető legaktívabban részt venni ebben a tervezési
folyamatban, lehetőség szerint bevonva azokat az aktív személyeket, akik ott élnek. Ahogy tapasztaltuk a Ferenc
tér esetében is, azoktól érkezik a legtöbb jó ötlet, akik ott élnek, és tisztában vannak azzal, hogyan szeretnének
élni.
Görgényi Máté: Mint lakótelepi képviselők, az egyéni körzeteinkre tekintettel is maximálisan támogatjuk, és mint
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is kiemelten támogatom ezt az
elképzelést. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 38/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 30/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 38/2017. sz. – ”A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
3./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme
22/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 22/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 31/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 22/2017. sz. – ”Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési
kérelme” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
4./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése
44/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 44/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 32/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 44/2017. sz. – ”Térfelügyeleti kamera elhelyezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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5./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-35/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! 30 darab pályázat érkezett be a pályázati határidőig. Az érvénytelen táblázat
kiosztásra került, a Szép-Ép-Vend Kft. pályázata érvénytelennek tekintendő, mivel határidő után, 1 nappal
később adták be a pályázatukat, hiányosan töltötték ki az ide vonatkozó adminisztrációs lapot, és tévedésből
kétszer utalták el a pályázati letéti díjat is.
A Ráday utca 16. szám előtti területtel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy két pályázó
ugyanarra a 16,8 négyzetméteres teraszrészre adta be a pályázatát: a DAY Kft. és az Estires Kft. Mind a kettő
pályázat érvényes, és rendelkeznek azzal a feltételrendszerrel, hogy a területük előtt figyelembe veendő, hogy
mire adja be a pályázatát. Az Erkel utca felőli részről a tavaly érvényes terasszal rendelkező területrészre most
nem érkezett be pályázat. A kiosztásra került térképen látszik, hogy ez a rész üresen van hagyva. Egyébként
forgalomtechnikai szempontból érvényes lenne ott teraszkialakítási lehetőség.
Arra szeretném még felhívni a figyelmet egy adminisztrációs hibára, hogy a határozati javaslatok táblázatában a
20/A. határozati javaslatának utolsó mondata: „A Ráday utca 16. számú Társasház kapubejárója előtti területen
helyet köteles biztosítani a hulladékgyűjtők kihúzása érdekében.” természetesen a 20/B. határozati javaslathoz
tartozik. Akkor van itt erre mód, ha a nagyobb teraszpályázattal fog nyerni.
Görgényi Máté: Kérem Irodavezető urat, hogy ha az adott határozati javaslathoz érünk, akkor ismét hívja fel a
figyelmünket.
Gyurákovics Andrea: Tavaly voltak a Soul Café, most Balázs Café előtt a járdarészen kitéve asztalok. Most
miért nem kérték? Mint alternatíva a terasz helyett esetleg felajánlható nekik terület?
Szili Adrián: A Soul Café kérte, az Estires Kft. nem kérte, de van rá lehetősége. Az Erkel utca felőli rész is
szabadon van, és nagy valószínűséggel, ha az az eset áll fenn, ami a tavalyi állapot volt, akkor erre a részre is be
lesz adva az igény.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés I. határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 33/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ráday utcai
közterületek 2017. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 34/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 638.) részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Zora Lamental Kft. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos használaton
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kívüli buszmegálló 30 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. március 15. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Gyurákovics Andrea: A megjegyzés rovatban látom, hogy a homlokzat és a terasz nem illeszkedik a
településképbe, nem felel meg a szabályozási tervnek. Tavaly nem úgy volt, hogy csak akkor kapja meg, ha
megfelel ennek?
Görgényi Máté: A határozati javaslat tartalmazza a kitételt. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a
35/2017. sz. előterjesztés II/2. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 35/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Ráday Cafe Bt. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I. em. 5.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday Cafe Bt.
üzlete előtti és melletti (Yazz Butik előtti) - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3.
szám előtti díszburkolatos parkoló területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesítének és a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 15. napjától - 2017. 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:
- 2017. március 15. napjától - 2017. április 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére
- 2017. május 1. napjától - 2017. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 29 m2-es területére
- 2017. október 1. napjától - 2017. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/3. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 36/2017. (II.15.) 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 parkolósáv 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. március 15. napjától - 2017. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a
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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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/4. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 37/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Halmanufaktúra Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Halmanufaktúra Kft. (székhelye:1092 budapest, Ráday utca 5. fsz.
VIII.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - jelenleg üres
üzlet előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 26 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. április 25. napjától - 2017. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, - azzal a kikötéssel, hogy a közterületre semmilyen tábla vagy megállítótábla nem
helyezhető ki - 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/5. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 38/2017. (II.15.) 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 2017. március
15. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/6. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 39/2017. (II.15.) 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 Főépítész által előírt kötelezés teljesítésének és a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 15. napjától - 2017.
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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/7. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 40/2017. (II.15.) 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 2017. március 15. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/8. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 41/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Shakkour Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Shakkour Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 65. 1/1.) 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 5. szám előtti díszburkolatos útpálya 20 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 15.
napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/9. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 42/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday 8. Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday 8. Kft. üzlete előtti -(36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 25 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 15.
napjától - 2017. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi
kikötéssel hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó :
- A Ráday 8. Kft. a kerékpártárolók mellett legalább 2 méter széles sávot köteles szabadon hagyni a tárolók
rendeltetésszerű használata érdekében.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/10. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 43/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LARSEN Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LARSEN Kft. üzletével szembeni (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2es területére a Főépítész által előírt kötelezés teljesétésének és a közterület használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. április 1. - 2017. október 15. közötti időtartamra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi kikötéssel hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban 6.772-Ft/m2/hó:
- A Larsen Kft. a kerékpártárolók mellett legalább 2 méter széles sávot köteles szabadon hagyni a tárolók
rendeltetésszerű használata érdekében.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/11. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 44/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LARSEN Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest
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Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LARSEN Kft. üzletével szembeni , a
ROMBUSZ elnevezésű vendéglátó hely előtti, vasházas transzformátor előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a Főépítész által
előírt kötelezés teljesétésének és a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
a 2017. április 1. - 2017. október 15. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban 6.772-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/12. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 45/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztró Kft. üzlete
előtti, a fal melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. június 1. - 2017. szeptember 20. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/13. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 46/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LIVING-HALL Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 3.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LIVING-HALL Kft.
üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos
parkoló 34 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017.
március 25. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/14. határozati
javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 47/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FEKETE NYOLCAS Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a FEKETE NYOLCAS Bt. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 9.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a FEKETE
NYOLCAS Bt. üzletével szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkoló 28 m2-es területére a Főépítész által előírt kikötések teljesítésének és a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1. napjától - 2017. szeptember 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/15. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 48/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LIVING-HALL Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 3.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LIVING-HALL Kft.
üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. március 25. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/16. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 49/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Juhász Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: …)
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
2017. március 15. napjától - 2017. 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:
- 2017. március 15. - 2017. március 31. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan,
- 2017. április 1. - 2017. szeptember 30. napjáig 14 m2-es területre vonatkozóan,
- 2017. október 1. - 2017. október 15. napjáig 6 m2-es területre vonatkozóan.
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Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/17. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 50/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Juhász Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: …..)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - Juhász Józsefné
egyéni vállalkozó üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de
legkorábban 2017. március 15. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/18. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 51/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
parkoló 35 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017.
március 15. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Elérkeztünk ahhoz a területhez, ahol döntenünk kell. A pályázatot minden évben kiírjuk, hogy
egyszerre tudjuk elbírálni a kérelmeket. Azt gondolom, hogy valamilyen prioritást élvezhet az, ahol folytonosság
van, tekintettel a kiépített infrastruktúrára.
Szili Adrián: A tavalyi állapotot és a folytonosság elvét nézve a DAY Kft. a Ráday utca 16. szám előtti területnél
rendelkezik kiépített napernyőtalpakkal. Ha azt a változatot támogatná a bizottság, hogy ők kapják meg azt a
területet, amire az Estires Kft. is beadta a kérelmét, akkor ez lenne a folytonosság. Ha ez az állapot maradna,
akkor a most jelenleg üresen álló területre is lenne igény, tehát nagy valószínűséggel visszaállna a tavalyi állapot.
A határozati javaslatokból a 19/A. és a 20/A. vonatkozik erre, azzal a kiegészítéssel, amit említettem.
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Görgényi Máté: Gondolom, hogy ha itt kiépített napernyő van, akkor azt el kellene bontani. Tudunk kompenzálni
a térképen jelzett piros téglalappal a sarkon. Ha a DAY Kft. megkapja a narancssárgán jelzett területet, ahol
jelenleg is terület-használati engedéllyel bír, akkor az egész elcsúszik balra, és mindenkinek megmarad a
jelenlegi állapota. Ezt tartalmazza a 19/A. és 20/A. határozati javaslat.
Hidasi Gábor: Mi értelme van akkor ennek a pályázatnak? Van egy terület, amire beadott egy valaki pályázatot,
és senki más, mi meg eldöntjük, hogy „lökdössük jobbra-balra”. Így nincs értelme a pályázatnak, az Estires Kft.
nem pályázott a zöld területre, de „eltoljuk”. Ez egy hivatalosan kiírt pályázat, amire a cégek pályáztak, de így
értelmetlenné válik. Van egy terület, amire egy valaki adta be a pályázatát, akkor szerintem azt a területet ő
nyerte meg.
Görgényi Máté: A pályázatnak elég sok értelme van, tekintettel arra, hogy a pályázat ad lehetőséget arra, hogy
egységében lássuk a beérkezett kérelmeket. A pályázatban olyan preferenciákat kötünk ki, hogy a saját területe
előtt az adott kérelmező előnyben részesülhet. Jelenleg a narancssárgán jelölt terület nincs senki előtt, az egy
plusz terület, ahova a DAY Kft. és az Estires Kft. is beadta a kérelmét. Azt teszem fel először szavazásra – ha
nincs egyéb értelmes hozzászólás -, hogy a DAY Kft. és az Estires Kft. által beadott kérelmet a DAY Kft. részére
bíráljuk el, és a fennmaradt üres területet pedig felajánljuk.
Szili Adrián: Képviselő úr kérdésére: erre a 16,8 négyzetméteres területre mind a két pályázó érvényes
pályázatot adott be. Figyelembe kell venni, hogy mind a kettőjük előtt ott van a terület, ettől függetlenül bármire
beadhatták volna a pályázatot. A bizottság abban tud döntést hozni, hogy kinek a részére adja meg a
lehetőséget, de abban nem tud dönteni, hogy hova teszi át a pályázó területét, mert azt majd később a cég fogja
kérelemként benyújtani.
Görgényi Máté: Hidasi úr legyen egy kicsit konstruktív. Ha nem ezt a döntést támogatja, akkor tegyen megoldási
javaslatot, és mondja el, mire gondol, azon kívül, hogy nem jó a rendszer.
Hidasi Gábor: Nem véleményeztem soha, hogy kinek van értelmes vagy értelmetlen hozzászólása. Hallgassa
vissza a szavait Elnök úr! Azt látom, hogy van egy pályázat, kiírtunk területeket, beadtak ezekre pályázatokat és
van egy zölden jelölt terület, amire egy cég adott be pályázatot. Azt fogjuk dönteni, hogy ezt ne ő kapja meg?
Görgényi Máté: Szívesen felolvasom Képviselő úrnak, hogy miről döntünk. Arról fogunk dönteni, hogy azt a
területet, amit ketten is megpályáztak, kinek adjuk. „Felvetítettük a jövőt” is, hogy azért döntünk így, mert
meghagyjuk azt a lehetőséget, hogy aki most nem kapja meg a területet, az tud további területet kérvényezni. Ha
fordítva döntenénk, és az Estires Kft-nek adjuk a területet, akkor majd a DAY Kft. felszolgálója kb. 30
négyzetmétert kikerülve, a többiek terasza előtt körbemegy, és az utca kereszteződésében kiszolgálja a
vendégeket. Ez nem lenne életszerű döntés, tehát azt gondolom, hogy akihez közelebb van a fennmaradó
terület, annak a hátrányára fogunk dönteni, és megmarad az a lehetősége, hogy ha kevés a megszavazott terület
– mindenki kap területet -, akkor adott esetben oda tud pályázni. Nem minősítettem a szavait, csak azt mondtam,
hogy „van-e bármilyen értelmes javaslat”. Ha Ön magára vette, és nem volt értelmes javaslata, azt nem én
mondtam. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/19. „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 52/2017. (II.15.) 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 - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a Főépítész által
előírt feltétel teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. április 1. napjától - 2017. október 23. 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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- 2017. április 1. napjától - 2017. április 28. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 30 m2-es területére
- 2017. április 29. napjától - 2017. szeptember 18. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 55 m2-es területére
- 2017. szeptember 19. napjától - 2017. október 23. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkoló 30 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/20. „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 53/2017. (II.15.) 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
17 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április
15. napjától - 2017. október 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi
feltétellel 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
(6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/21. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 54/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló
34 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 3.
napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/22. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 55/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló
17 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. május
2. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/23. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 56/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017.
március 1. napjától - 2017. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2017. március 1. napjától - 2017. március 14. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére
- 2017. március 15. napjától - 2017. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére
- 2017. november 1. napjától - 2017. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Szili Adrián: Jelen esetben ugyanúgy a Ráday utca 16. szám előtti területről dönt a bizottság, csak most a
gyalogjárda vonatkozásában A 24/A. és 25/A. határozatok tartalmazzák azt az állapotot, ami esetében a 19/A. és
20/A. határozattal döntött a bizottság.
Görgényi Máté: A rajzon nem ugyanazokat a négyzetmétereket látom, mint a határozati javaslatban.
Szili Adrián: A rajz alapján a 6+4 négyzetméter együtt 10 négyzetméter, és ha megkapja a DAY Kft. az 5
négyzetmétert, akkor jön ki a 15 négyzetméter.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/24. „A” határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 57/2017. (II.15.) 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 - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a Főépítész
által előírt feltétel teljesítésének és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. február 16. napjától - 2017. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban
bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó:
- 2017. február 16. napjától - 2017. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére
- 2017. április 1. napjától - 2017. április 28. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére
- 2017. április 29. napjától - 2017. szeptember 18. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére
- 2017. szeptember 19. napjától - 2017. október 23. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére
- 2017. október 24. napjától - 2017. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/25. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 58/2017. (II.15.) 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 5 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. április 15. napjától - 2017. október 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/26. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 59/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
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szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. május 15. napjától - 2017. szeptember 29. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/27. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 60/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Soul Bisztró Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Soul Bisztró Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Soul Bisztro Kft. üzletével
szembeni -(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 7 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. május 15. napjától - 2017. szeptember 29. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/28. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 61/2017. (II.15.) 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 2017. április
2. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/29. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 62/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a KÁVÉHÁZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 17. fszt. ) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a KÁVÉHÁZ Kft. üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 22 m2es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1.
napjától - 2017. október 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó
6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/30. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 63/2017. (II.15.) 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 2017. április 2.
napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/31. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 64/2017. (II.15.) 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 2017. április 1. napjától - 2017.
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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/32. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 65/2017. (II.15.) 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 2017. május 1. - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Baranyi Krisztina, a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/33/1. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 66/2017. (II.15.) 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 2017. március 1. napjától - 2017. december 31.
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatáhozaz 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
- 2017. március 1. napjától - 2017. március 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére
- 2017. április 1. napjától - 2017. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére
- 2017. november 1. napjától - 2017. 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
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Baranyi Krisztina, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/33/2. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 67/2017. (II.15.) 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 2017. május 1. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/34. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 68/2017. (II.15.) 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 2017. március
1. napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/35. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 69/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GarraSpa Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GarraSpa Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 6/b.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete melletti , jelenlegi kozmetika előtti
- (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 9
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1.
napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/36. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 70/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TrustFood Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TrustFood Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Esze Tamás utca 7/C/1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a TrustFood Kft. üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1.
napjától - 2017. 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/37. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 71/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Faldas Italy Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Faldas Italy Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14) 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 2017. április 1. napjától - 2017.
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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/38. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 72/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterülethasználati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 1. napjától - 2017. 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 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/39. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 73/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az MCM Manga Cowboy Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca
31.J.lház. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
MCM Manga Cowboy Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/J.
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 43 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban 2017. április 3. napjától - 2017. október 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára
a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/40. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 74/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a JZJ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 15. napjától - 2017.
szeptember 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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/41. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 75/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a JZJ Kft. üzlete előtti, fal melletti - (36929) hrszú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 10 m2 területére a
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közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 1. napjától - 2017.
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
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 35/2017. sz. előterjesztés II/42. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 76/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Szép-Ép-Vend Kft. pályázatát
érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Szép-Ép-Vend Kft. részére a közterület-használathoz nem járul
hozzá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
6./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-36/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szili Adrián: Ez a területrész lényegesen egyszerűbb a Ráday utcához képest, 5 darab pályázat érkezett,
mindegyik érvényes. A bizottságnak a vendéglátó teraszon történő maximális kiszolgálási időről is döntenie kell.
Az iroda tett javaslatokat, a lakossági és nyitvatartási szempontokat is figyelembe véve.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2017. sz. előterjesztés I. határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 77/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Tompa utcai
közterületek 2017. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: A SAHLUX Kft. 22 négyzetméterre adott be kérelmet, és 2016-ban 23.30 óráig engedélyeztük a
kiszolgálási időt, tehát éjfélig kell bepakolnia a rendelet alapján. Most is így kérelmezte.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Szerintem maradjon a 23.30 óra, de kérem az irodát, hogy próbáljon meg odafigyelni,
mert elhíresültek a karaoke partikról, amik bonyodalmakat okoznak a lakóknak.
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Görgényi Máté: Köszönjük a figyelmeztetést. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2017. sz.
előterjesztés II/1. határozati javaslatáról, 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 78/2017. (II.15.) 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 2017. április 10. napjától
- 2017. október 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó
4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Ez biztosan gyalogjárda? A táblázat gyalogjárdát ír, a szövegben parkoló van. Mennyi
parkolót jelent?
Szili Adrián: 2 darab parkolóról van szó, a határozati javaslatban már helyesen szerepel.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2017. sz. előterjesztés II/2. határozati
javaslatáról, 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 79/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Liponika Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Liponika Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Garam utca 30. V. em. 3.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Liponika Kft. üzlete előtti és melletti (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 11. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 20 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1. napjától 2017. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig tartó maximális
kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2017. sz. előterjesztés II/3. határozati
javaslatáról, 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 80/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. as. 3.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EPM Consult Kft. üzlete előtti (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m2-es
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területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 3. napjától 2017. október 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23.30 óráig tartó maximális
kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó,
főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 100 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

Dr. Kulpinszky Eleonóra: Szeretném kérni a bizottságot, hogy vegye figyelembe a társasház kérését, hogy
22.00 óráig legyen nyitva a terasz. Kérem, hogy a kiértesítésben fokozottan hívják fel arra a figyelmüket, hogy az
előttük lévő közterületi padokat takarítsák, mert borzasztó nagy „kupit” hagynak maguk után.
Görgényi Máté: Kérem az irodákat, egészítsék ki.
Puháné Bándi Ágota: A Hatósági Irodához nem érkezett panasz.
Rimovszki Tamás: A Közterület-felügyelethez sem érkezett semmilyen jelzés a vendéglátó egységgel
kapcsolatban.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Kérem az irodát, hogy a 22.00 óráig tartó nyitvatartás előtti időről beszéljen. Nyilván
azért nem érkezett panasz, mert tartják a 22.00 óráig való nyitvatartást, de úgy tudom, hogy itt elég komoly
„cirkuszok” voltak.
Görgényi Máté: A táblázatban az szerepel, hogy a hét összes napján 14.00-24.00 óráig tart nyitva az üzlet.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: A teraszról van szó.
Görgényi Máté: Egy órával tovább szeretnének nyitvatartani, nincs ellenük panasz. Ha esetleg problémák miatt
visszavonjuk az éjszakai nyitvatartást, akkor nem kell külön döntenünk a teraszról?
Szili Adrián: Tavalyi nyitvatartási idejük is 23.00 óráig szólt, és jelenleg is eddig kéri a Kft., panasz nem érkezett
rájuk. Képviselő asszony kérte a 22.00 óráig tartó nyitvatartást.
Görgényi Máté: Képviselő asszony sikeresen „félrevitt”, és a kérdésemre sem kaptam választ. Ha ülés végéig
valaki kitalálja a választ, akkor szívesen meghallgatnám. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz36/2017. sz. előterjesztés II/4. határozati javaslatáról, 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 81/2017. (II.15.) 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 2017. április 10. napjától - 2017. október 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó díjtételnek a 90%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2017. sz. előterjesztés II/5. határozati
javaslatáról, 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 82/2017. (II.15.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pflum és Társai Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pflum és Társai Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Áchim András utca 6.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pflum és Társai Kft. üzlete előtti (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 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.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Jancsó Andrea Katalin, a bizottság tagja elhagyta az üléstermet.
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-37/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-37/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 83/2017. (II.15.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical
Trading Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX.
kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész területére a közterület használati
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. február 16. – 2017. december 31. közötti
időszakra, vendéglátó terasz kialakítása és vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása
céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre 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:
-2017. február 16. – 2017. március 31. napjáig 2 m2-es területre vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) tárolás céljára,
-2017. április 1. – 2017. május 15. napjáig 40 m2-es területre, vendéglátó terasz kialakítás céljára,
-2017. május 16. – 2017. szeptember 30. napjáig 59 m2-es területre, vendéglátó terasz kialakítás céljára,
-2017. október 1. – 2017. október 31. napjáig 40 m2-es területre, vendéglátó terasz kialakítás céljára,
-2017. november 1. – 2017. december 31. napjáig 2 m2-es területre vonatkozóan vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolás céljára.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical
Trading Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám
előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 2 m2-es területére kihelyezett vendéglátó terasz kiegészítő tárgy
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(konzolos napernyőtalp) tárolásának használati,- bruttó 4.508,- Ft/m²/hó - díját a 2017. január 1. napjától az 1.
pont szerinti közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig köteles megfizetni.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
8./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak közterületen történő tárolása céljára irányuló közterület
használati kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-38/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szili Adrián: Hivatkozva az előzőekben elfogadott pályázatokra, mivel a DAY Kft. megkapta a nagyobb terasz
igényét, ezért a 3 négyzetméterre jogosult.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-38/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról, kiegészítve a 3 négyzetméterrel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 84/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye:
1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. február 16. napjától – 2017. március 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 4.508,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
9./ Részletfizetésre irányuló kérelmek
Sz-40/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-40/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 85/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az EU-M2 Kft. (székhelye:
2314. Halásztelek, Szőlő u. 064/054.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37012) hrsz. közterületen, a Budapest IX. kerület Török Pál u. 3. sz. előtti építési terület
használata után felhalmozott 2.035.500,- Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (339.250,- Ft/hó)
részletekben történő megfizetését engedélyezi.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
10./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-39/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-39/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 86/2017. (II.15.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kkt. (székhelye:
1092, Budapest, Ráday utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 37. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 2 m2-es területére (üzlete előtti részre) a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban 2017. március 01. napjától - 2017. december 31. napjáig virág árubemutatás céljára a közterülethasználathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 7.692,-Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el.
A 11. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és VVKB 87/2017. (II.15.) sz. határozat a zárt ülésről
készült jegyzőkönyvben találhatóak.
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Görgényi Máté
elnök
Hidasi Gábor
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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