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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. június 21-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, 
 Jancsó Andrea Katalin, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Hardi Flóra Alíz, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Kasza Mónika irodavezető, Dr. Mizsák Ildikó irodavezető, Kiricsiné Kertész Erika 
csoportvezető, Dr. Világos István jogi munkatárs, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. 
június 21-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel?  
 
Jancsó Andrea Katalin: Napirend előtt szeretnék szót kérni.  
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 233/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére 

Sz-265-266/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Vendéglátó-terasz közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmek  

Sz-268-270/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

  
3./ Kiszolgálási idő meghatározása nem díszburkolatos területen 

Sz-271/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület használati kérelem 

Sz-272/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 
Sz-273/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Kérelem kártalanítási összeg elengedésére 

Sz-275/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek 
 Sz-279-280/2017. sz. előterjesztések  

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

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Jancsó Andrea Katalin: A Haller utca 50. szám előtt „hegyekben áll” a szemét, kidobott bútorok, lomtalanításos 
„cuccok”. Tudom, hogy egy évben kétszer van lomtalanítás, de jó lenne, ha az illetékes iroda eltakarítaná. 
A Tűzoltó utca másik oldalán, az Üllői út 89. szám környékén, az új szállodánál folyamatosan 50 ember áll, akik 
várják a buszt. Jelenleg nem okoz nagyobb fennakadást, de ősszel a kis utcát, a Thaly Kálmán utcát az Üllői út 
sarkán meg fogja „terhelni”. Kérdezem az illetékes irodát, hogy lesz-e erre megoldás. Hol fog megállni a busz? 
Az utcán várakoznak a szállóvendégek, de közben az egyetemisták is rázúdulnak erre a területre. Kérem, hogy 
ezt valamilyen módon mérsékeljük. 
 
Görgényi Máté: Megerősíteni tudom én is, és hozzá lehetne még csatolni a Lenhossék utca és Thaly Kálmán 
utca közötti Tűzoltó utca szakaszt, ami ugyancsak katasztrofális. Kíváncsi leszek, hogyan fogja elbírni azt a 
típusú forgalomterhelést, ami várható. Jelenleg az építkezések kapcsán még elfogadják az ott élők. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére 

Sz-265-266/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-265/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-265/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 234/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FRAGOLA 
FAGYLALTOZÓ Kft. (székhelye:1122 Budapest, Goldmark Károly utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. június 22. – 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 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-266/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-266/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 235/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a NAJBOLJI Kft. 
(székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 14. 4/433.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 14 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2017. június 22. – 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Vendéglátó-terasz közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmek  

Sz-268-270/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-268/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-268/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 236/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Halmanufaktúra Kft. 
(1092 Budapest, Ráday utca 5. fsz. VIII.) részére a Budapest IX. kerület Török Pál utca 6. szám előtti parkolósáv 
10 m2-es területére a 2017. június 22. – 2017. augusztus 31. közötti időszakra meghatározott közterület 
használati díj összegét 2017. június 22. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. 
(I.29.) sz. rendelet 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2017. augusztus 31. 
napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-269/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-269/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 237/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Sayd Merza Kft. (1098 
Budapest, Pöttyös utca metrófelszín 7. számú pavilon) részére a Budapest IX. kerület Pöttyös utca metrófelszín 
gyalogjárda 5 m2-es területére a 2017. június 22. – 2017. december 31. közötti időszakra meghatározott 
közterület használati díj összegét 2017. június 22. napjától addig, amíg a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. 
rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a pavilon üresen áll, de legkésőbb 2017. december 31. 
napjáig 20 %-ra mérsékli. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-270/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-270/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 238/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Chef Bistro 2017 Kft. 
(székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.) részére a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti 
díszburkolatos parkolósáv 20 m2-es területére a 2017. június 22. – 2017. augusztus 31. közötti időszakra 
meghatározott közterület használati díj összegét 2017. június 22. napjától addig, amíg a közterület használat a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 
2017. augusztus 31. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Kiszolgálási idő meghatározása nem díszburkolatos területen 

Sz-271/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-271/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 239/2017. (VI.21.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a 2017. június 23. – 2017. szeptember 30. közötti időszakra 
a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtt található 
nem díszburkolatos útpálya 15 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális 
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-hétfőtől – szombatig 23.00 óráig 
-vasárnap 16.00 óráig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület használati kérelem 

Sz-272/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Szeretném jelezni a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére, hogy kb. május eleje óta a 
zöldséges ki van pakolva, elég érdekes, hogy július 1-től kéri a közterület-használati hozzájárulást. Kérem, hogy 
végezzünk egy ellenőrzést. Lehetséges, hogy nem közterület, hanem a ház területe, de ma reggel is ki voltak 
pakolva a zöldségek. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Szeretném jelezni, hogy tulajdonosváltás történt, az új tulajdonostól érkezett a kérelem. 
Az előző kérelem nincs nálam, nem tudom megmondani, hogy mennyi négyzetméterre és mettől meddig volt 
kérelmük, de biztosan volt eddig is. Elképzelhető, hogy teljesen szabályosan vannak jelen, ellenőrizni fogjuk. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-272/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, azzal a kiegészítéssel, hogy „amennyiben a jelenlegi területre és tevékenységre rendelkeznek 
jelenleg érvényes közterület-használati megállapodással.” 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 240/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Paróczay Fruit Kft. 
(székhelye: 1095, Budapest, Gát u. 21.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa u. 24. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 10 m2-es területére (üzlete előtti részre) a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2017. július 01. napjától - 2018. június 30. napjáig zöldség-gyümölcs árubemutatás 
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 7.692,-
Ft/m²/hó, amennyiben a jelenlegi területre és tevékenységre rendelkeznek jelenleg érvényes közterület-
használati megállapodással. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 
Sz-273/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Nem vagyok elégedett ezekkel a néhány napra kiadott területfoglalási engedélyekkel. Mi a 
garancia arra, hogy tényleg 1 napig vannak a területen?  
Mondok egy példát: a FŐTÁV Zrt. lezárta a Tűzoltó utcát 2017. június 6-tól, Szili Adrián irodavezető úr 
tájékoztatása alapján 120 órás munkavégzésre. Ma június 21. van, ez pedig 5 napra szól, de még a mai napig is 
kint van az utca lezáró tábla. Ennek köszönhetően a Tűzoltó utcai építkezés teljes magabiztossággal odaállítja a 
kamiont, amiről pakolják le a nehéz vasbeton elemeket, és amikor arra jár valaki, akkor közlik, hogy forduljon 
meg, mert le van zárva az utca. Nyilván nem ők zárták le, de élnek a lehetőséggel, ha már kint van a tábla. 
Megértem, hogy egy építkezésnél nem tudják előre megmondani, hogy melyik napon kell lezárni, de kérem a 
Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda együttműködését, hogy úgy adjuk ki az 
engedélyeket, hogy legyen a kezünkben kontroll vagy szankcionálási lehetőség. A Tűzoltó utca Lenhossék utca 
és Thaly Kálmán utca közötti szakaszán úgy sikerült kiadni az engedélyt, hogy nem lehetett szankcionálni azt a 
szituációt, amikor az építkezésen még a gyalogosforgalmat sem biztosította az építő cég. Eléggé „durva” látvány 
volt, amint az emberek próbáltak az irodaházakba bejutni, és sárosan érkeztek be, illetve babakocsival „osontak” 
a betonkeverő mellett. Ez nem biztonságos, és nem szeretném, ha az önkormányzat olyan helyzetbe kerülne, 
hogy valamilyen problémából fakadó kártérítési eljárásnak kellene „kitenni” magunkat, mert nem úgy adjuk ki az 
engedélyeket, hogy be lehessen tartatni. 
 
Jancsó Andrea Katalin: Vizsgálták azt, hogy ahogy elfordulunk a Gát utca felé, vissza és a Tűzoltó utcába vagy 
a Vendel utcába, akkor szabad-e a bejárás autóval az ott lakóknak? Ez a rész már megközelíthetetlen, mert 
mindenhol építkezés van, amit a lakók elfogadnak ugyan, de elég fárasztó kezd lenni a kerülgetés, mert 1-1 
napra mindig máshol zárják le. Úgy csinálják meg a forgalmirend változást, hogy egyszer csak „jön” egy 
jobbkezes utca, és akkor valaki „kivág” onnan, elég balesetveszélyesek ezek a megoldások. Összhangban 
lesznek ezek a másik utcában lévő építkezésekre kiadott közterület-használati engedélyekkel? Esetleg nem lesz 
olyan, hogy nem tudom megközelíteni a saját lakásomat? 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Az előterjesztésben szereplő 1 napos időpontokat daruzáshoz szokták kérni, és azért 
jelölnek meg több napot, mert nem tudják biztosan, hogyan tudják igénybe venni a darukapacitást. Mivel a daru is 
nagyon drága, ezért a kérelmező mindig csak azt az 1 napot veszi igénybe.  
Ezeken a területeken, amiket említettek, építési engedélyt kaptak sokan, és élnek is a jogukkal. Amikor hozzánk 
kérelmet adnak be, fontos, hogy az építkezést ne lehetetlenítsük el. A kollégák igyekeznek a megfelelő 
körültekintéssel eljárni minden esetben. Amikor üzemzavar elhárítással nyújtanak be kérelmet, azzal nem tudunk 
mit kezdeni, tudomásul kell venni. Ilyen például a Tűzoltó utcában lévő FŐTÁV Zrt., aki üzemzavar elhárításra 
való hivatkozással zárta le azt a részt, függetlenül attól, hogy a kollégám a másik oldalra 2 helyre is kiadott 
engedélyt. Ez okozta ott a „galibát”. 
 
Görgényi Máté: Köszönöm, jó, hogy tudom, hogy az üzemzavar volt. A következő napirendben tárgyaljuk a 
FŐTÁV Zrt. kérelmét, aki szeretné, ha elengednénk 1,8 millió forintot. Erre majd visszatérünk, mert nem nagyon 
értem.  
Amikor az említett építkezéssel kapcsolatban - Tűzoltó utca Lenhossék utca és Thaly Kálmán utca közötti 
szakasza - Szili Adrián irodavezetővel és Rimovszki Tamás igazgató úrral is többször egyeztettem, azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy az építő köteles biztosítani a gyalogosforgalmat. Kirakott egy táblát, hogy 
„Gyalogosforgalom a túloldalon”, ahol egyébként parkíroztatta a két nyerges vontatós gépjárművét, és a teljes 
járdát elfoglalta. Amikor a gyalogosok odaértek, a Tűzoltó utcának a forgalommal terhelt szakaszán kellett 
„lavírozni”, a mozgó gépjárművek között. Nem akarok az Önök munkájába beleavatkozni, de jobb lenne, ha úgy 
adnák ki az engedélyt, hogy 1,5 méter szélesen biztosítsák az átjárást, tehát jobban körülírva, mert most nincs 
szankcionálási lehetőségünk, nem tudjuk bizonytani, hogy nem úgy járt el. Természetesen joguk van építkezni, 
hiszen megkapták az engedélyt, de azt is be kellene tartani, ahogyan mi kiadjuk az engedélyt. 
 
Rimovszki Tamás: Az a legnagyobb probléma a kiadott engedélyekkel, hogy ezeket a forgalomtechnikai 
terveket nem az iroda készíti, hanem a Budapest Közút Zrt. Sajnos az utóbbi 2 évben nem láttam olyan tervet, 
ahol előírtak volna például egy bólyázást, vagy tetővel fedett gyalogosforgalmat biztosító útszakaszt. Azt írják 
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csak elő, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalmat, ezért ide-oda terelgetik a gyalogosokat egyik járdáról a 
másikra, amikor pedig közbe jött ez az üzemzavar elhárítás is, akkor pedig az úttestre terelték a gyalogosokat. 
Írtunk a Budapest Közút Zrt-nek, hogy szeretnénk, ha a gyalogosforgalomra igénybe vett részeket egy jelzéssel 
el tudnánk határolni, és arra hivatkoztunk, hogy az építkezések miatt az úttestre terelik a gyalogosokat, és nem 
tudjuk szankcionálni, mert megvan az érvényes forgalomtechnika.  
Az ELMŰ-vel sokkal rosszabb a helyzet, nem is szólnak, csak 2 hétre lezárják a területet. Ha felhívjuk őket, arra 
hivatkoznak, hogy üzemzavar elhárítás. A Ráday utca sarkán, a „Vörös Postakocsi” előtt nemrég 1 hónapig ott 
volt a „cuccuk”, munkavégzés nem történt, de az üzemzavar elhárítás állítólag még tartott. Sajnos erről nem mi 
tehetünk, hanem aki kiadja ezeket a forgalomtechnikai terveket. 
 
Görgényi Máté: Mielőtt lezárják az adott napon a területet, értesítik az irodát?  
 
Kiricsiné Kertész Erika: Igen. 
 
Görgényi Máté: Kérem, hogy a Közterület-felügyelet ellenőrizze az előtte és utána lévő napokon, hogy nem 
felejtettek-e ott egy betonkeverőt az út közepén. Nagyon örülök, hogy épül a kerület, de meg kellene próbálni ezt 
fegyelmezetten „végigvinni”. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-273/2017. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 241/2017. (VI.21.) 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. július 03. napja és 2017. július 08. napja között 1 napra, 
2017. július 10. napja és 2017. július 15. napja között 1 napra, 
2017. július 17. napja és 2017. július 22. napja között 1 napra, 
2017. július 24. napja és 2017. július 29. napja között 1 napra 
2017. július 31. napja és 2017. augusztus 05. napja között 1 napra, 
2017. augusztus 07. napja és 2017. augusztus 12. napja között 1 napra, 
2017. augusztus 14. napja és 2017. augusztus 19. napja között 1 napra, 
2017. augusztus 21. napja és 2017. augusztus 26. napja között 1 napra, 
2017. augusztus 28. napja és 2017. szeptember 02. napja között 1 napra, összesen 9 napra hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Kérelem kártalanítási összeg elengedésére 

Sz-275/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérem a Hivatalt, hogy magyarázza meg, miért indok az 5/a. bekezdés, amire hivatkoznak.  
 
Kiricsiné Kertész Erika: A kérelem arra vonatkozik, hogy engedjük el a kártalanítást, a FŐTÁV Zrt. 
kezdeményezte, hivatkozva a mellékletben felsorolt jogszabályhelyekre. A DIREKT Kft. a FŐTÁV Zrt. 
megbízásából a tervező volt, de gyakorlatilag a FŐTÁV Zrt., mint közszolgáltató kéri az elengedést. 
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Görgényi Máté: Azt mondták, hogy a kérelemben hibaelhárítás van, de az előterjesztés azt írja, hogy a SOTE 
épületének a beruházásával kapcsolatos munkálat, ezért kellett végrehajtaniuk. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-275/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 242/2017. (VI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
”A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FŐTÁV Zrt. (székhely: 
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) kérelmének helyt ad, és a Milestone Kollégium és Anatómiai Intézet 
(Budapest IX. Tűzoltó u. 50-56.) ingatlan távhőellátás létesítése tárgyában a 1.852.613,- Ft kártalanítási összeget 
teljes mértékben elengedi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester” 

(2 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
A 7. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és VVKB 243-244/2017. (VI.21.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Görgényi Máté 
        elnök 

 
Mészáros László 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 


