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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. szeptember 6-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Baranyi Krisztina, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Jancsó Andrea Katalin, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hardi Flóra Alíz, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő, Dr. Bánfi Réka közigazgatási 
főtanácsadó, Szűcs Balázs főépítész, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Pásztor 
Miklós irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Dr. Riskó 
György irodavezető-helyettes, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Dr. Világos István jogi munkatárs, Nehéz 
Jenő informatikus, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Czebe Judit - A.P.S. Mérnök 
Iroda Kft. ügyvezető igazgatója, Intzoglu István képviselő, Lelkes Mihály, Mikó Sándor – Immowell 2002 Kft. 
képviselői. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. 
szeptember 6-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz 
van-e kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a 6. napirendi pontot, a 193/2017. 
sz. – ”Javaslat beruházási megállapodás megkötésére” című előterjesztést technikai okokból, illetve a 8. 
napirendi pontot, a 185/2017. sz. – ”A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2016. évi beszámolója 
előterjesztés” című előterjesztést, az előterjesztő kérésére. 
 
Szűcs Balázs: Kérem, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a ”Vízisport utcai sporttelep engedélyezési 
terveinek bemutatója” című 1. napirendi pontot, a tervező sajnálatos betegsége miatt. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot 
hozta: 
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VVKB 285/2017. (IX.06.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. költségvetés módosítása (I. forduló) 

186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló) 

189/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
3./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata 
(II. forduló) 

190/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
4./ Budapest Főváros IX. ker. VÁGÓHÍD utca és környéke (Soroksári út – Haller utca – Fehérholló utca – 
(38283/8) hrsz-ú közterület – Szent László Kórház KSZT határa (38283/5 hrsz.)– Könyves Kálmán körút – Albert 
Flórián út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési 
Szabályzata (I. forduló) 

191/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
5./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására  

195/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 

200/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
7./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren való 
elhelyezésére 

211/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
8./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására  

Sz-352/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
9./ 2017. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-319/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme 

Sz-356/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
11./ Budapest IX kerület Haller u. 80-82. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 
vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-321/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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12./ Határozat módosítása 
Sz-357/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére 

Sz-353/2017., Sz-358/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre 

Sz-322/2017., Sz-325-326/2017., Sz-359/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ Díjmentességi kérelem 

Sz-320/2017., Sz-362/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
16./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 

Sz-323-324/2017., Sz-329/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Baranyi Krisztina, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 186/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 286/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 186/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. költségvetés 
módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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2./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló) 
189/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Állami Főépítész Asszony kifogások nélkül jóváhagyta a tervet, úgyhogy a rendelet megalkotható. 
 
Hidasi Gábor: Az a hír járja, hogy a Galvani-híd megépítésével az Illatos út és környékén egy út kerül 
kialakításra, de gondolom ezekben a tervekben még nincs benne. Mennyire kompatibilis ez a terv azzal a 
„megálmodott” útszakasszal? 
 
Szűcs Balázs: A tervezési megbízás a Galvani út ötlete előtt keletkezett. Sem a Fővárosi Rendezési Szabályzat 
még nem aktualizálta - amit nekünk át kellene ültetni a kerületi mindennapokra -, sem a végleges tervek még 
nem ismertek, úgyhogy ez még egy korai fázis lenne. Egyedül a Kormányzat részéről érkezett olyan kérés, hogy 
olyan jogszabályt ne hozzunk, amely esetlegesen akadályát jelentené egy Galvani-híd megépítésének. Mi azt 
vállaltuk, hogy az új szabályzatba semmi olyan plusz elemet nem illesztünk, amely a korábbinál szigorúbb. 
Ugyanazokat az építési lehetőségeket meghagytuk, amelyeket a korábbi Építési Szabályzat is tartalmaz, mert 
nem kívánunk semmiféle kártérítési perbe bonyolódni. Ezért mondom, hogy ez a terv semmilyen szinten nem 
foglalkozik még a Galvani-híddal. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 287/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 189/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési 
Szabályzata (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Baranyi Krisztina(ÜGYREND): Kérdésem lenne. Látom, hogy levették a Vízisport utcai tájékoztatót a 
napirendről. Az új gyerektábor pontos címét szeretném tudni. Melyik részen található? 
 
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy ügyrendi bejelentkezésnél ügyrendi javaslatot kellett volna tennie 
Képviselő asszonynak, és ezt nem tette meg, folytatjuk az ülést. 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési 
Szabályzata (II. forduló) 

190/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Állami Főépítész Asszony szintén kifogások nélkül jóváhagyta a tervet, úgyhogy a rendelet 
megalkotható. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 190/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 288/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 190/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület 
Kerületi Építési Szabályzata (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Budapest Főváros IX. ker. VÁGÓHÍD utca és környéke (Soroksári út – Haller utca – Fehérholló utca – 
(38283/8) hrsz-ú közterület – Szent László Kórház KSZT határa (38283/5 hrsz.)– Könyves Kálmán körút – 
Albert Flórián út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) 
Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló) 

191/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Talán önkormányzatiságunk történetének egyik legkomplexebb településrendezési eszköze 
szerepel most a napirenden. Ez az egyik legösszetettebb területe Ferencvárosnak, illetve a legnagyobb darabja a 
Kerületi Építési Szabályzatok közül. Azért ilyen összetett ez a terület, mert a lakóingatlanoktól kezdve ipari 
ingatlanokon át a legkülönfélébb funkciók is megtalálhatóak ezen a területen, ami Haller utcától az Albert Flórián 
útig tart. Ezen a területen volt korábban a kórház területe is, amely egy képviselő-testületi döntés által 
leválasztásra került, és a Dél-pesti Központi Kórházcentrum, a szuperkórház jegyében egy önálló szabályozási 
terv fog készülni. Számos olyan beruházás történik ezen a területen, amely nagyon „vibráló”, aktív területté teszi 
ezt a nagyon jó adottságú területet. Ehhez kapcsolhatóan - főleg az erőteljes lakóingatlanok fejlesztése nyomán - 
önkormányzati igény, hogy legyen lehetőség a későbbiekben óvodát fejleszteni. Erre vonatkozóan tartalmaz a 
terv egy javaslatot a Haller park tömbjében lévő, régi tüdőszűrő központ - mára bezárt ingatlan – 
megszerzésével, és egy szép, szabályos, jogszabályoknak megfelelő kert kialakításával. Amennyiben ez a 
szabályozás hatályba lép, úgy mindenféleképpen cél lesz, hogy ezt az ingatlant az önkormányzat megszerezze, 
és a beruházói támogatásokkal kiegészítve szolgálni tudja azokat a többlet igényeket, amelyek a több százas 
vagy ezres nagyságrendben keletkező lakások után jelentkeznek. A területen számos ponton kellett a Fővárossal 
is egyeztetni, mert a Fővárosi Rendezési Szabályzat nem mindenhol volt szinkronban a valósággal. Ezek a 
tegnapi nap folyamán elfogadásra kerültek tervezői szinten, és amint a Fővárosi Közgyűlés elé lesz tárva, attól 
kezdve - várhatóan a II. fordulóra – ezek a tervek szinkronba kerülnek egymással. Egy rövid bemutató erejéig 
átadom a tervezőnek a szót, hogy egy kicsit részletesebben is foglalkozzon ezzel a nagyon komplex tervvel. 
 
Czebe Judit: Tisztelt Bizottság! Ezt tényleg nem tudom még röviden sem ismertetni. A tervdokumentációból 
látszik, hogy milyen hihetetlenül komplex és nagy feladat volt ez. A legnagyobb tervezési feladatot ebben a 
szituációban – azon túl, hogy mennyire strukturált, és mennyire eltérő terület felhasználású ez a terület – az 
jelentette, hogy a jelenlegi szabályozási tervet is szinkronba kellett hoznunk az új Fővárosi Rendezési 
Szabályzattal. Ennek kapcsán, végeredményként a jelenlegi 29 építési övezetet – ami a hatályos 2004-ben 
jóváhagyott, és azóta hétszer módosított VÁGÓHÍD utca és környéke KSZT-ben szerepel – úgy hoztuk 
szinkronba, hogy a Fővárosi Rendezési Szabályzattal összhangban 50 darab önálló építési övezet lett. Egy 
nagyon logikus struktúrában úgy keletkezett, hogy az adott tömbök tömbszáma – ahogy a MALMOK-, a Belső-
Ferencváros-, Középső-Ferencváros rehabilitációs területein – jelöli az egyes övezetek végén azt, hogy mi az 
övezet jele. Ehhez készült egy olyan táblázat, amiből teljesen áttekinthető, hogy mi az adott övezet tartalma. Itt 
az FRSZ mutatói alapján övezetenként határoztuk meg az újonnan beépíthető telkek beépítési paramétereit. 
Megpróbáltuk összehozni, és sikerült is, hogy senki nem állhat elő azzal, hogy a jelenlegi körzeti rendszer szerint 
kevesebbet tud építeni, mint a hatályos szerint. Fontos dolog volt, hogy senki ne emeljen kifogást, ugyanakkor 
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meg próbáltuk kezelni a területen közben felmerült igényeket, például az óvodabővítés lehetőségét, és hogy a 
Haller park felőli területen megfelelő méretű kertet lehessen a bővített óvodának adni.  
Ami érdemben változott a jelenlegi tervhez képest, az a remiz területe, ami a 49-es tömb. Itt a korábbi terv 
tartalmazott egy átkötő utat, ami a remiz felújítása, illetve a Könyves Kálmán körút kapcsán okafogyottá vált, mert 
a Főváros elsősorban közlekedési célra jelölte ki ezt a telket, tehát a közúthálózati elem törlésre került.  
A terv alap paramétereiben megtartotta a korábbi terv alap paramétereit. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 191/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 289/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 191/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. ker. VÁGÓHÍD utca és környéke (Soroksári út – Haller utca 
– Fehérholló utca – (38283/8) hrsz-ú közterület – Szent László Kórház KSZT határa (38283/5 hrsz.)– Könyves 
Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt 
terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására  

195/2017. sz. előterjesztés  
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 195/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 290/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 195/2017. sz. – ”Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati 
hozzájárulás megadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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6./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 
200/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 200/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 291/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 200/2017. sz. – ”Javaslat emléktáblák engedélyezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(10 igen, egyhangú) 
Baranyi Krisztina, a bizottság tagja nem szavazott. 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 

7./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren 
való elhelyezésére 

211/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő 

 
Gyurákovics Andrea: Személy szerint nem tartom jó ötletnek, hogy oda kerüljön ez a szobor, de nem is tudom 
pontosan hová is kerülne. A közösségi ház előtti részen nem tudom elképzelni ezt a szobrot. Egyik 
képviselőtársam mondott egy jó ötletet, amit „magamévá teszek”: a Vízisport telepre talán jobban el tudom 
képzelni a víz miatt. Nem támogatom, hogy a József Attila-lakótelepre kerüljön a szobor. 
 
Görgényi Máté: Ha ez egy módosító javaslat, akkor lehet erről szavazni. Előterjesztő nincs jelen, tehát nem 
tudjuk megkérdezni erről. 
 
Hidasi Gábor: Az előterjesztő nevében nem tudok nyilatkozni. Örülök, hogy végre a kormánypárt is felébredt, 
hiszen ezt a szobrot már évekkel ezelőtt megvettük, és a FESZOFE Kft. telephelyén „rakosgatják” egyik helyről a 
másikra. Talán tetszettek volna javaslatot tenni előbb, ezt tudom erre mondani. Nagyon pitiánerségnek tartom, 
hogy egy ilyen előterjesztésbe is bele tudnak kötni. Persze mindenbe bele lehet kötni, de ezzel a szoborral évek 
óta nem csinálnak semmit, a IX. kerületi önkormányzat megvásárolta, és a FESZOFE Kft. „rakosgatja jobbról-
balra”. Örülök neki, hogy most 2 nap alatt sikerült megtalálni a megfelelő helyet a számára, ehhez csak gratulálni 
tudok. 
 
Görgényi Máté: Azt a gondolatot senki nem vitatta, hogy kerüljön valahova ez a szobor. Ha előkerül egy téma. 
akkor lehetnek módosító javaslatok, hova máshova lehetne elhelyezni, nem arról van szó, hogy „ássuk el a 
Dunába”. Azt gondolom, hogy ez a bizottsági kommunikáció teljesen helytálló egy ilyen előterjesztés esetében. 
Nem értem a felháborodását, mert ez nem úgy működik, hogy „stipi-stopi én szóltam előbb”, és akkor 
odatesszük. Valóban ott van a FESZOFE Kft-nél a szobor, de ha tesszük valahova, akkor joga van mindenkinek 
elmondani, hogy hova tenné szívesen. Gyurákovics Andrea képviselő asszony kéri, hogy szavazzunk a módosító 
javaslatáról? 
 
Gyurákovics Andrea: Igen. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, kiegészítve Gyurákovics Andrea képviselő asszony módosításával, miszerint a szobor a Vízisport 
utcai telephelyen kerüljön elhelyezésre. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 292/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 211/2017. sz. – ”Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című 
műalkotásának köztéren való elhelyezésére” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, miszerint a műalkotás 
a Vízisport utcai telephelyen kerüljön elhelyezésre. 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására  

Sz-352/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-352/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 293/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ zártkörű pályázatot ír ki a műemlék, valamint kerületi védettség alatt álló, Budapest IX. kerületben található 
templomok és egyházi tulajdonú épületek felújítására 10.000.000,- Ft keretösszeggel. 
2./ a pályázati kiírást az Sz-352/2017. számú előterjesztés mellékletét képező felhívás-tervezet szerint elfogadja. 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás a meghívni kívánt pályázók részére történő 
megküldéséről, a pályázati eljárás lebonyolításáról és az eljárás eredményéről való döntés meghozatala céljából 
az arra vonatkozó javaslata, valamint a beérkezett pályázatok a Bizottság elé történő előterjesztéséről. 
Határidő: az értesítésre 15 nap. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ 2017. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-319/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Hidasi Gábor: A tavalyi év során többen megkeresték képviselőinket azzal, hogy a Dési Huber utca 20. számnál, 
a Dési Huber utca - Pöttyös utca - Napfény utca kereszteződésében, a zöldterületre kihelyezett fenyőfák nagyon 
zavarják a gyalogosátkelő forgalmát, és a bekanyarodó gépkocsiforgalmat, mivel nem lehet jól belátni a területet, 
ha valaki a Dési Huber utca felől kanyarodik be a Napfény utca felé. Ehhez a helyszínhez ragaszkodunk? Ha 
igen, akkor jó lenne, ha találnánk egy másik helyet kicsit arrébb, ami nem zavarja a gépkocsik bekanyarodását, 
illetve a gyalogosok biztonságos átkelését.  
 
Görgényi Máté: Ezen a helyszínen a korábbi évben sikerült első körben kiadni a helyszínt? Tudjuk, hogy van 
olyan, hogy megmarad egy kevésbé népszerű helyszín.  
 
Intzoglu István: A helyszín az végülis jó, de eddig mindig a „Görögség Háza” előtt volt, nem az átjárók között a 
színes fáknál, ahova most zöldterületre lett kiadva, az elmúlt évek során soha nem volt ez gyakorlat. Ott senkit 
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nem zavart, a mostani helyszín viszont lehet, hogy az árusoknak jó, de az ott élők számára elfogadhatatlan. 
Kérem ezt figyelembe venni. 
 
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! Ebben a kereszteződésben két helyszín van megjelölve. Teljes mértékben 
kezelhető, hogy ne akadályozza a forgalmat, beljebb toljuk ezt a helyszínt. Egy 10 négyzetméteres és egy 15 
négyzetméteres helyszínről beszélünk. Mind a „Tinódi pékség”, mind a „Görögség Háza” kerítése felé tudjuk tolni 
a területet. 
 
Görgényi Máté: Már látom magam előtt, hogy kikerül pár fa abból a 10 négyzetméteres területből, és 
elégedetlen bejelentések érkeznek. Nem láttam még felrajzolt vonalakat vagy kerítést ezeken a területeken. Mi 
fogja garantálni, hogy a 10 négyzetméteren belül maradnak a fák? Kérem, hogy a Közterület-felügyelet 
fokozottan figyeljen erre a területre. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-319/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 294/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1./ az Sz-319/2017. számú előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfa árusításra kijelöli. 
2./ az Sz-319/2017. számú előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja. 
3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 
előnyt élvez az az árus, aki: 
-a korábbi években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati engedéllyel,  
-ellene panasz nem érkezett,  
-az árusítás befejezését követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza. 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy a fenyőfa árusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett pályázatokat 
elbírálás céljából terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elé.  
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság támogatási kérelme 

Sz-356/2017. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Javaslom az előterjesztésben szereplő 3.000.000 forintos összeget elfogadni. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-356/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 295/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Rendőrség-
főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság gépjármű beszerzéséhez 3.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 
a 3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” sor terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kösse meg. 
Határidő: 2017. szeptember 20. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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11./ Budapest IX kerület Haller u. 80-82. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton 
elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-321/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-321/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 296/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Haller u. 80-82. szám alatti társasház a 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 1.100.000 Ft 
összegű támogatásból a tetőventilátor és költségmegosztók cseréjét elvégezze, és a VVKB 250/2017. (VI.28.) sz. 
határozatában szereplő táblázat 57. és 58. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

57. 
Haller u. 80-82. 

tetőventilátor és költségmegosztók 
cseréje 

1.100.000 Ft 
58. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 
12./ Határozat módosítása 

Sz-357/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-357/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 297/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 234/2017. (VI.21.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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 területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. június 22. – 2017. október 31. közötti időszakra a közterület 
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul: 
-a 2017. június 22. – 2017. szeptember 6. közötti időtartamra, 12 m2-es területre vendéglátó terasz kialakítása 
céljára, 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 
-a 2017. szeptember 7. – 2017. október 31. közötti időtartamra, 9 m2-es területre vendéglátó terasz kialakítása 
céljára, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 
4.508,- Ft/m²/hó 
-a 2017. szeptember 7. – 2017. október 31. közötti időtartamra, 3 m2-es területre vendéglátó terasz területére 
fagylaltpult kihelyezése céljára, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 7.692,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
Baranyi Krisztina és Jancsó Andrea Katalin képviselők nem szavaztak. 

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

Sz-353/2017., Sz-358/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-353/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-353/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 298/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SZÁRNYAS CSAVAR 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám 
előtti (üzlete előtti) díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2017. szeptember 16. - 2017. október 15. közötti időszakra a gyalogjárda 8 m2-es 
területére, 2017. október 16. - 2017. december 31. közötti időszakra a gyalogjárda 2 m2-es területére, 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. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-358/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-358/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 299/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GIRUBE Kft. (székhelye: 
1093 Budapest, Lónyay utca 42. b. ép. 3. em. 34.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám 
előtti díszburkolatos útpálya 20 m2-es területére a Főépítészi végleges állásfoglalás benyújtásának és a 
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. szeptember 7. – 2017. 
december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 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. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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14./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre 
Sz-322/2017., Sz-325-326/2017., Sz-359/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-322/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-322/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 300/2017. (IX.06.) 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 Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban a 2017. október 1. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület használatához keddtől – vasárnapig 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a bruttó 4.508,- Ft/m²/hó díjtétel 85%-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-325/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-325/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 301/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MINDIG HAZAI Kft. 
(székhelye:1073. Budapest, Kertész utca 46. 3/17.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 26. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2017. szeptember 7. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz 
kialakítása céljára keddtől – szombatig 22.00 óráig, vasárnap 15.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- 
Ft/m²/hó díjtételnek a 80%-a, illetve 85%-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-326/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-326/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 302/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. számmal 
szemben, a tér sarkán elhelyezkedő díszburkolatos gyalogjárda 13 m2-es területére a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. szeptember 7. – 2017. szeptember 30. közötti 
időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz – hétfőtől péntekig 8.00 – 22.00 óráig, 
szombaton és vasárnap 9.00 – 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre 
a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó díjtétel 80%-a, illetve 85 %-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-359/2017. sz. előterjesztés 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Ez a 20 négyzetméter akkor mennyi parkolóhely? 
 
Szili Adrián: 2 parkolóhely. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-359/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 303/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az L&L Amazing Event Kft. 
(székhelye: 1087 Budapest, Ciprus utca 8.D.ép.fsz.11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére a Főépítészi végleges állásfoglalás benyújtásának és a 
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. szeptember 7. – 2017. 
október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához vasárnaptól – 
csütörtökig 23.00 óráig, pénteken és szombaton 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) 
bruttó 4.508,- Ft/m²/hó 90 és 100%-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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15./ Díjmentességi kérelem 
Sz-320/2017., Sz-362/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-320/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-320/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 304/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Honvédség 
Logisztikai Központja (1095 Budapest, Soroksári út 152.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület Bakáts tér teljes területére - (36930/2) hrsz. - a közterület 
használathoz a Szent Máté napi rendezvény biztosításához 100 parkolóhely igénybevétele céljára a Budapest 
Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás feltételeinek betartása mellett 2017. szeptember 
21. napja 16.00 és 2017. szeptember 22. napja 12.00 közötti időszakra díjmentesen hozzájárul. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-362/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-362/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 305/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Könyves Egér Kft. 
(székhelye: 1025, Budapest, Törökvész u. 71. – 73.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére (üzlete előtti részre) 2017. szeptember 22. napjától - 2017. 
szeptember 23. napjáig „népzenei és művészeti alkotóműhely gyerekeknek asztalok mellett” rendezvény céljára 
a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.   
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
16./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 

Sz-323-324/2017., Sz-329/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-323/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-323/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 306/2017. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Grabarics Építőipari Kft. 
(1053. Budapest, Reáltanoda u. 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37282) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tűzoltó u. 49. - 53. szám előtti útpálya 
összesen 510 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, 
toronydaruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak 
kötelező betartása mellett 2017. szeptember 08. napja és 2017. szeptember 09. napja között 1 napra a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, összesen: 
99.960,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-324/2017. sz. előterjesztés 
 
Szili Adrián: A Bak és Társa Közút Kft. már a kiküldés után jelezte, hogy az eredeti határozati javaslatban 
megjelölt 2 nappal ellentétben 2017. szeptember 11-15. nap között szeretné igénybe venni a területet. Az 
időjárási előrejelzés alapján, esőnapban bízva nagyobb lenne az intervallum, de szintén 2 napról van szó. Kéri a 
bizottságtól a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
Görgényi Máté: Tehát az a kérés, hogy tegyük rugalmasabbá az előterjesztést, de szintén 2 napról van szó. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-324/2017. sz. előterjesztés módosított „A” határozati 
javaslatáról, miszerint a közterület-használat időpontja 2017. szeptember 11. napja és 15. napja közötti 
intervallumra változik. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 307/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bak és Társa Közút Kft. 
(székhelye: 1042. Budapest, Virág u. 39.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36824) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 18. szám előtti 
útpálya összesen 70 m2-es területére, forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítása céljára 
kért közterület-használathoz 2017. szeptember 11. napja és 15. napja között 2 napra hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap. 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-329/2017. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-329/2017. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 308/2017. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Darumont Kft. (6000. 
Kecskemét, Bihar u. 8/b.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37217) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Márton u. 33. szám előtti útpálya összesen 300 m2-es 
területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru bontás céljára a 
Budapest Közút Zrt. által kiadott érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása 
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mellett 2017. szeptember 12. napjától 2017. szeptember 13. napjáig, összesen 2 napra a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, összesen: 117.600,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f 
 
 
 

 Görgényi Máté 
        elnök 

 
 

Mészáros László 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 


