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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. március 8-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Sajó Ákos elnökhelyettes, 
 Baranyi Krisztina, 
 Fröhlich Péter, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szűcs Balázs főépítész, Apollónia Aranka irodavezető, Dr. 
Kasza Mónika irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Puháné Bándi Ágota 
csoportvezető, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Teszár Hedvig környezetvédelmi munkatárs, Koór 
Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója. 
 
Sajó Ákos: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. 
március 8-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Görgényi Máté elnök úr 
halaszthatatlan teendői miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért helyettesítem. „Emelkedett” naphoz érkeztünk, 
a Nemzetközi Nőnap a mai napra esik. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévő hölgyeket. Minden férfi 
nevében mondhatom, hogy nem csak a mai napon van nőnap, hanem egész évben ünnepeljük őket. A napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Sajó Ákos: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 88/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny támogatására 

Sz-74/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
2./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására 

Sz-75/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  
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3./ Javaslat „Zöld Udvar 2017” pályázat kiírására 
Sz-76/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  
 

4./ Javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRt. által meghirdetett „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2017” pályázaton való részvételre 

Sz-77/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
5./ Föld Napi rendezvény 

Sz-78/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
6./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek 
cseréje 

Sz-79/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
7./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 

Sz-80/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére 

Sz-62-64/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási 
idő meghatározásával 

Sz-65/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-66-67/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Egyéb kérelem, forgalmi rend változással járó felvonulási területre 

Sz-68-69/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek 
 Sz-81-82/2017. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
(7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: A bizottságot szeretném tájékoztatni és egyben a köszönetemet kifejezni a 
szakirodának, hogy elkészült a Ferenc téren az önkormányzati hirdetőtábla. Távolról gyönyörű, közelről egy kicsit 
„csúnyácska”, de a mienk és szeretjük. Köszönöm az iroda áldozatos munkáját, kitartását és a bizottság 
támogatását, hogy ez létrejött. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny támogatására 

Sz-74/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-74/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 89/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy  
1./ a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 
megrendezendő Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításához 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt, a 
3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” sor terhére. 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontnak megfelelő támogatási szerződést a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kösse meg. 
Határidő: 2017. március 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására 

Sz-75/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Baranyi Krisztina: Az előző egy év tevékenységéről, a programokról készült valamilyen beszámoló vagy 
teljesítményértékelés? 
 
Apollónia Aranka: 2017. május végéig tart ez a program. A program házigazdáját meg fogom kérni, hogy 
készítsen egy beszámolót, és esetleg meg is tudjuk hívni. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-75/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 90/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Madarak Városa 
Ferencváros” program megvalósítására (felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba, foglalkozások, verseny 
lebonyolítása, madárgyűrűző foglalkozások, oklevelek és díjak beszerzése, következő etetési időszakra 
madáreleségek beszerzése) 840.000,- Ft keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
Határidő: 2017. március 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
a „Ferencváros Madarak Városa” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Évával 2017. 
november 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződés kerüljön 
megkötésre havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díjjal, valamint munkáltatót terhelő járulékkal a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
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Határidő: 2017. március 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon az Sz-75/2017. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásáról. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Javaslat „Zöld Udvar 2017” pályázat kiírására 

Sz-76/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-76/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 91/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén 
lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2017” pályázatot, az Sz-76/2017. sz. előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal, 7.000.000,- Ft keretösszeggel meghirdeti. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 
megjelentetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. június 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Fröhlich Péter, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
4./ Javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRt. által meghirdetett „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2017” pályázaton való részvételre 

Sz-77/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-77/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 92/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a HungaroControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2017” című pályázaton való részvétellel, a 
veszélyeshulladék-gyűjtési akció 2,5 M Ft-tal, valamint az „Autómentes Napi” rendezvény 2,5 M Ft-tal történő 
támogatása céljából. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2017” pályázat benyújtásához 2 x 
625.000,- Ft összegű pályázati önrészt vállal a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Föld Napi rendezvény 

Sz-78/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Sajó Ákos: Szeretném felhívni a Hivatal figyelmét arra, hogy a virágpalánta kiosztásokat időben el kellene 
kezdeni. Nem kaptam még semmilyen megkeresést ezzel kapcsolatban, mint a Részönkormányzat elnöke. Évek 
óta probléma, hogy nem pontosan a Föld Napján kerül kiosztásra. Időben legyenek szívesek kiírni a pályázatot, 
hogy időben meg tudja tárgyalni a bizottság, akár rendkívüli bizottsági ülés keretében. Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk az Sz-78/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 93/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2017. április 22-én 
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 1.800.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a Föld Napi rendezvényt bonyolítsa le. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2017. április 22-én 
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény plakátjainak gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft 
összeget biztosít a FESZOFE Nonprofit Kft. részére, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri 
a Polgármestert, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a FESZOFE Nonprofit Kft-vel a 
vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pálinkás László részére 
a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért bruttó 70.000,- Ft-os megbízási díj kifizetését 
biztosítja a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést kösse meg bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás Lászlónak a 
kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 
13.860,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2017. április 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
6./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek 
cseréje 

Sz-79/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 
 

Hidasi Gábor: Minden évben meghibásodik a műszer. Nem lenne jobb kicserélni az egészet egy korszerűbbre? 
Nem tudom, mennyibe kerülne, de szerintem „megérett” arra, hogy kicseréljük. 
 
Dr. Enyedi Mária: Megvizsgáljuk a lehetőségét, árajánlatot kérünk és a bizottság elé hozzuk az előterjesztést. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-79/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 94/2017. (III.08.) sz. 
Határozat 

1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferenc körút – Üllői út 
sarkán üzemelő légszennyezettség mérő állomás folyamatos és hibamentes működtetése érdekében a 
meghibásodott alkatrészek cseréjére bruttó 93.117,- Ft-ot biztosít, a 3205. környezetvédelmi költségvetési soron, 
az alábbiak szerint: 

Megnevezés Nettó ár Bruttó ár 
Központi ventilátor                                 15.410,- Ft                                         19.571,- Ft 
NO/NO2/NOx kamra hűtő modul                                 57.910,- Ft                                         73.546,- Ft 
                                                                   Nettó ár összesen: 73.320,- Ft       Bruttó ár összesen: 93.117,- Ft 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-
79/2017. számú előterjesztésben foglalt tartalommal, a Green Lab Kft-vel a Vállalkozási Szerződés megkötéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2017. március 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 

Sz-80/2017. sz. előterjesztés  
              Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 
 
Baranyi Krisztina: Nem követtem az elmúlt két évben ennek az állomásnak a működését, működtetését. Ez a 
110.000 forintos havi díjazás mit takar? Leolvassa az adatokat, kinyomtatja egy táblázatba, majd elküldi az 
önkormányzatnak? Mit csinál a hölgy ezért a pénzért? 
 
Teszár Hedvig: A légszennyezést mérő állomás adatait minden hónapban Túri Ágnes értékeli ki, amit CD-n és 
papír alapon is benyújt nekünk. Van egy egyszerűsített – lakosságnak is közérthető formában elkészített – 
beszámoló, amit a honlapon is meg lehet találni. Ezen kívül mindig ott van – bár nincs benne a szerződésében – 
a Green Lab Kft. nagy szervizein, figyelemmel kíséri, hogy valóban ki vannak-e cserélve az alkatrészek. Ő veszi 
észre az adatok értékelése közben, ha valami meghibásodott, és szól, hogy kérjünk árajánlatot, nagyon 
odafigyel, és mindig azt nézi, hogyan lehetne minél kevesebb pénzből ezt a tevékenységet folytatni.  
Visszatérve az előző napirendhez, ez a gép 24 órás üzemben működik, Franciaországban készült, és kézzel 
készített alkatrészeket tartalmaz, a cseréje több 10 millió forint lenne. Egy számítógép is előbb-utóbb 
meghibásodik, ha mindig be van kapcsolva, és finommunkát végez. A szervizben azt mondják, hogy ahhoz 
képest, amit ezt a gép tud, nagyon jó, hogy csak ennyi hibája van. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-80/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 95/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a légszennyezettség-
mérő állomás működtetési feladatainak ellátása, valamint az adatok értékelése tárgyában Túri Ágnessel kötendő 
szerződéshez 2017. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére bruttó 1.320.000 forint, plusz 203.280,- forint munkáltatót terhelő 
járulék pénzügyi fedezetet biztosít. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: 2017. március 31. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére 

Sz-62-64/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Szili Adrián: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 2017. március elejétől új csoportvezető van az 
irodánkon, Kiricsiné Kertész Erika. Amennyiben lehetőség van rá, szeretne bemutatkozni. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Tisztelt Bizottság! A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda városüzemeltetési 
csoportjának vezetője vagyok 2017. március 1-től. A Kertészeti Egyetemen végeztem kertészmérnökként, táj- és 
kertépítész szakon, később a Műszaki Egyetemen városépítés-városgazdasági szakmérnöki végzettséget 
szereztem. Közel 25 éve dolgozom közigazgatásban, először Pesterzsébet önkormányzatánál dolgoztam 
főkertészként, valamint a Főépítész munkatársaként, később Csepelen a Főépítészi Iroda keretei között 
végeztem a munkámat főkertészként. Fő tevékenységeim közé tartozott a településfejlesztés, településrendezés 
szakági feladatai mellett a kerület zöldfelületi arculatának kialakítása, és ebben a témában javaslattétel, 
beruházások kezdeményezése, de foglalkoztam erdészeti, természetvédelmi kérdésekkel is. Végeztem út és 
közműfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat is. Remélem, hogy az eddig szerzett tapasztalatom és gyakorlatom 
segítségével eredményes munkát fogok végezni Ferencváros jó működése, és fejlődése érdekében.  
 
Sajó Ákos: Köszönjük a bemutatkozást, és sok sikert kívánunk ehhez a „rögös úthoz”, mert ez a terület eléggé 
fluktuálódott. Szeretném, ha minél tovább köztünk maradna. 
 
Sz-62/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-62/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 96/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. 
(székhelye: 1173. Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/B. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es és a Ráday utca 33/A. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es 
területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. április 3. – 2017. 
október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz 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. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-63/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-63/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 97/2017. (III.08.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ki-Be Főzde Kft. 
(székhelye:1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2017. április 1. – 2017. október 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület használathoz 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.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-64/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-64/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 98/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ki-Be Főzde Kft. 
(székhelye:1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti (üzletével szembeni) díszburkolatos parkoló és gyalogjárda 15 m2-es területére a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. április 1. – 2017. október 15. közötti időszakra, 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz 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.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre 
kiszolgálási idő meghatározásával 

Sz-65/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Szili Adrián: A TRESSER RESTAURANTS Kft. a McDonald’s, és a Boráros téren található üzletéről van szó. 
Tavaly is volt közterület-használati engedélyük. A címben szereplő kiszolgálási idő meghatározást kérem 
figyelmen kívül hagyni, mivel ez a Soroksári út Duna felőli oldala, itt az üzlet nyitvatartását kell figyelembe venni. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-65/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 99/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TRESSER 
RESTAURANTS Kft. (székhelye:1095 Budapest, Boráros tér 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
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Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38017/42) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Boráros tér 7. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 24 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2017. március 10. – 2017. október 15. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 2.001,- 
Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-66-67/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-66/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-66/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 100/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a FABITO Kft. 
(székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 11. 3/3.) részére a 2017. április 2. – 2017. október 29. közötti időszakra 
a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem díszburkolatos 
parkoló 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
-hétfőtől – szombatig: 11.00 órától – 23.00 óráig, 
-vasárnap: 14.00 órától – 22.00 óráig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-67/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-67/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 101/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
MALTIFOOD Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Orsovai utca 5.A.ép.) részére a 2017. április 3. – 2017. október 13. 
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Thaly Kálmán 
utca 50. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 17 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon 
folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-hétfőtől – csütörtökig: 08.00 órától – 23.00 óráig, 
-pénteken: 08.00 órától – 23.30 óráig, 
-szombaton: 11.00 órától – 22.00 óráig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Egyéb kérelem, forgalmi rend változással járó felvonulási területre 

Sz-68-69/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-68/2017. sz. előterjesztés 
 
Baranyi Krisztina: Az Erkel utcában gyakorlatilag két építkezés zajlik. Ezt összehangolják vagy rájuk bízzák, 
hogy milyen napokra kérik a lezárásokat? Nem fordulhat elő, hogy egy hónapig le van zárva, mert felváltva adják 
be az útlezárási kérelmüket? 
 
Szili Adrián: Külön nem vizsgáljuk, de mindkettőjüknek be kell szerezni az érvényes forgalomtechnikai 
közútkezelői hozzájárulást. Figyelemmel kísérjük a tevékenységüket, és érvényes közterület-használati 
engedéllyel is rendelkeznek. Itt daruzási időpontokról van szó. 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-68/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 102/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TK-Ház Immo 
Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 2142. Nagytarcsa, Naplás u. 18.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37705) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Thaly 
Kálmán u. 26. szám előtti útpálya összesen 120 m2-es területére, forgalmi rend megváltoztatásával járó 
felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz az alábbi időpontokra: 
2017. április 03. napja és 2017. április 08. napja között 1 napra, 
2017. április 10. napja és 2017. április 15. napja között 1 napra,  
2017. április 17. napja és 2017. április 22. napja között 1 napra, 
2017. április 24. napja és 2017. április 29. napja között 1 napra, összesen 4 napra hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-69/2017. sz. előterjesztés 
 
Sajó Ákos: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-69/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 103/2017. (III.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Hász Kft. (2000 
Szentendre, Vadkacsa u. 7.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37038) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 3. szám előtti teljes útpálya összesen 100 
m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület létesítésére az alábbi  időszakok egy - 
egy napjára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- 
Ft/m2/nap 
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2017. március 09. napja - 2017. március 10. napja közötti időszakban - 1 napra 
2017. március 13. napja - 2017. március 17. napja közötti időszakban - 1 napra 
2017. március 20. napja - 2017. március 24. napja közötti időszakban - 1 napra 
2017. március 27. napja - 2017. március 31. napja közötti időszakban - 1 napra, összesen 4 napra. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
Sajó Ákos: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 12. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és VVKB 104-107/2017. (III.08.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Sajó Ákos: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Sajó Ákos 
elnökhelyettes 

 
Mészáros László 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 
 
 


