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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. március 7-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, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Bácskai János polgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, dr. Bánfi Réka közigazgatási 
főtanácsadó, Apollónia Aranka irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, dr. 
Világos István, dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Teszár Hedvig környezetvédelmi munkatárs, 
Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Ámán András – IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet igazgatója, Baranyi Krisztina képviselő, Gerséné Varga Ildikó. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. 
március 7-i rendes ülésén. Javaslom, hogy a bizottság a kiosztásra került Sz-108/2018. sz. – ”Sürgősségi 
javaslat - A Kalotherm Építőipari Zrt. Budapest IX. kerület Lenhossék u. 30. sz. előtti területre forgalmirend 
változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (betonozás, daruzás) benyújtott közterület-használat iránti 
kérelme” című – előterjesztést vegye fel napirendjére a kiküldött meghívó szerinti 12. napirendi ponthoz. 
Javaslom, hogy a bizottság a kiosztásra került Sz-109/2018. sz. – ”Sürgősségi javaslat a „Madarak Városa 
Ferencváros” programra támogatására” című – előterjesztést vegye fel a napirendjére 2. napirendi pontként. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 90/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

57/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Sürgősségi javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” programra támogatására 

Sz-109/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ A Budapest IX kerület Gát u. 36. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza 
nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-90/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Javaslat a 2018. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták kiosztására és beszerzési 
eljárás indítására 

Sz-69/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Föld Napi rendezvény 

Sz-106/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
6./ Javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által meghirdetett „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2018” pályázaton való részvételre 

Sz-107/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

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

Sz-61-63/2018., Sz-101/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Vendéglátó terasz kiegészítő tárgyak (napernyőtalpak) közterületen történő tárolása céljára vonatkozó 
közterület-használat iránti kérelem a Ráday u. területére 

Sz-64/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat a Ráday utca területén 

Sz-100/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére: 

Sz-65/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-66-67/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ Díjcsökkentés iránti kérelem 

Sz-68/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-102/2018., Sz-108/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására 

Sz-103/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

57/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Tisztelettel üdvözlöm a Rendőrkapitány urat körünkben! Kívánja szóban kiegészíteni az 
előterjesztést? 
 
Ámán András: A napi aktualitásokkal kezdem. Egy elég komoly tűzeset történt a hajnali órákban, a kerületben, a 
Dandár utcában. Az objektum a Soroksári út 22-24. szám alatti címen található. Ez egy 5 szintes raktárépület, 
ahol gumikat és különböző élelmiszereket tároltak különböző cégek. Egyelőre a tűz oka ismeretlen, nem tudjuk 
mi sem, és a Katasztrófavédelem sem, hogy milyen okból „kapott lángra”. Szerencsére – az eddigi adatok szerint 
– személyi sérüléssel nem járt, és lakosságvédelmi intézkedést sem kellett bevezetni, mert a tűz közvetlen 
környezetében nincsenek lakóépületek. A Dandár Gyógyfürdőt ürítettük ki, hogy ne zavarja az oltásban 
tevékenykedőket, illetve ez a fürdő van közvetlenül a raktárépülettel szemben. Egyelőre a tűzoltók nagy erőkkel 
igyekeznek „megfékezni” a lángot. Az épület belső része régi faszerkezetű, fagerendás épület, de lokalizálni 
tudják, tehát nem fog átterjedni másik objektumra. A tűzoltást követően statikus fogja megvizsgálni az épületet, 
hogy a bontása szükséges-e vagy sem. Amíg ebben nem „születik” döntés, addig a rendőrség zárni fogja azt a 
körzetet, ahol esetleg omlás, illetve az épület önmagától való összedőlése kárt vagy sérülést okozhatna. Az oltás 
során a tűz közelében sajnos néhány autó megsérült, ez azonban személyi vagy egyéb javakat nem károsított. 
Egyelőre a tűzoltók uralják a helyzetet, a rendőrség pedig igyekszik a környéken a forgalmi rendet fenntartani. 
Először is szeretnék köszönetemet kifejezni az Önkormányzatnak és társszerveinek. Látom a Közterület-
felügyelet igazgatója is jelen van, akivel nagyon sok napot töltöttünk el közösen. Ma is kint vannak az egyik 
kereszteződésben, és biztosítják, hogy illetéktelen személyek a tűz oltását ne zavarják. A beszámolóval 
kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a vizsgált időszakban – 2010-2017. – soha ilyen kevés 
bűncselekmény Ferencvárosban nem történt és soha ilyen magas nyomozás eredményességi mutatók nem 
jellemezték a kapitányság munkáját. A BRFK kapitányságai közül 3 kategóriában a legeredményesebben zártuk 
az évet. Mind a három kategória azok közé sorolható, mely a lakosság szubjektív biztonságérzetét a lehető 
legjelentősebb mértékben befolyásolja. Ezek a gépkocsi feltörések, a lakásbetörések, illetve a rablások mutatói. 
A gépkocsi lopásokban első helyen zárt a kapitányság. Két kategóriában - a zárt gépjármű feltörések és a 
lakásbetörések vonatkozásában - úgy sikerült javítani az eredményességi mutatókat, hogy az esetszámuk 
egyébként csökkent. A gépkocsi lopásokban az eredményesség javulása esetszám emelkedést mutatott, hiszen 
olyan sorozatjellegű ügyet sikerült felderíteni, ahol több gépkocsilopás elkövetését ismerte el az elkövető. Két 
helyen láthatnak csökkenést a nyomozás eredményességi mutatóban, ez a közterületen elkövetett 
bűncselekményeknél, illetve a közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekményeknél. Itt azonban meg 
kell jegyezni, hogy ezekben a kategóriákban jelentős a bűncselekmény szám csökkenése: az előzőnél 1113-ról 
735-re csökkent, ez 34%-os csökkenés, míg a második esetben 895-ről 583-ra. Ha „kimatekozzuk” a 
százalékokat, akkor a csökkenő nyomozás eredményességi mutató ellenére az látszik, hogy a közterületen 
elkövetett regisztrált bűncselekmények vonatkozásában a magasabb 59,8%-os mutató esetében is maradt 552 
olyan eset, amit a rendőrség eredménytelenül zárt le. A 2017-es évben a 48,3%-os mutató mellett a 735 
bűncselekményből 379-re csökkent azoknak a sértetteknek a száma, akiknek az ügyét eredménytelenül zártuk 
le. Ugyanez a kiemelten kezelt bűncselekmények körében: a 895 darabszám mellett az 54,8%-os 
eredményesség azt mutatta, hogy 405 ügyet nem sikerült megoldanunk eredményesen, míg a tavalyi évben 583 
ügyből 39,8% lett a mutató, ott 351-re csökkent azoknak az ügyeknek a száma, ahol az elkövetőt nem sikerült 
felelősségre vonni. Ezt azért szerettem volna a bizottság előtt kihangsúlyozni, mert ezek a bűncselekményszám 
csökkenések bekövetkezése legalább akkora erőfeszítést vesz igénybe a rendőrségtől, mint 1-1 már 
bekövetkezett bűncselekmény elkövetésének a felderítése. Ez a fajta példa is jól tükrözi azt a törekvésünket, 
hogy igyekszünk a megelőzésre is hangsúlyt fektetni. Azt gondolom, hogy a közbiztonság szempontjából az 
egyik legjelentősebb kérdés, hogy valaki egyáltalán bűncselekmény áldozatává válik-e vagy sem. Második 
kérdés, hogy ha már áldozattá vált, akkor azokat az ügyeket minél magasabb számban derítsük fel 
eredményesen. Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna a beszámolómat kiegészíteni. Még egyszer köszönöm 
minden társszervnek, minden képviselőnek, akik az elmúlt évben segítették, támogatták a munkánkat.  
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Görgényi Máté: Köszönjük Alezredes Úrnak a beszámoló kiegészítését. 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: A „számok magukért beszélnek”, nekünk csak annyit kell mondanunk, hogy 
köszönjük, hogy mindent megtesznek Ferencváros biztonsága érdekében. Szerintem ez egy szép teljesítmény, 
és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. „Megragadnám az alkalmat”, hogy itt van Kapitány Úr és a 
Közterület-felügyelet igazgatója is, hogy figyelmükbe ajánljam a Ferenc tér környékét és az áthajtó biciklis 
forgalmat. Állítólag volt egy házban betörés is. Kicsit figyeljünk oda, bár tudom, hogy lehetetlen a „pizzafutárokat” 
megállítani, de közvagyont tesznek tönkre azzal, hogy átmennek a felújított Ferenc tér füvén. Tudom, hogy a 
Ferenc tér kiemelt területe a kapitányságnak is, hiszen a rendőrök ott már életet is mentettek, úgyhogy 
köszönjük, amit értünk tesznek. 
 
Gyurákovics Andrea: Ha megengedik, a hozzászólásom előtt egy szolgálati közleményem lenne. Szívből 
gratulálok Szilágyi Zsolt képviselőtársamnak házasságkötése alkalmából, és nagyon sok boldog évet kívánok! 
Kiegészíteni tudom Képviselőtársam hozzászólását, hiszen saját tapasztalatból is azt tudom mondani, hogy a 
rendőrséggel – kiemelten a körzeti megbízottakkal – nagyon jó a kapcsolat. A körzetemben szolgálatot teljesítő 
körzeti megbízottak maximális odaadással és odafigyeléssel végzik a munkájukat. Köszönöm Kapitány Úr 
beszámolóját, a „számok önmagukért beszélnek”. Nagyon bízom benne, hogy a kerületi kapitányság vezetőjét a 
BRFK is értékeli. Azt gondolom, hogy minden egyes „fillért”, támogatást, amit az Önkormányzat a rendőrség felé 
nyújt, megérdemlik. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 57/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 91/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 57/2018. sz. – ”Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. március 8. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönjük Kapitány úrnak és jó munkát kívánunk! 
 
 
2./ Sürgősségi javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” programra támogatására 

Sz-109/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: A sürgősség oka a költségkeret biztosítása, tekintettel az évszakra. Megkapták 
Képviselőtársaim a beszámolókat. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek tevékenységei beigazolták ennek a 
programnak a létjogosultságát. Kérem, hogy támogassák. A program felelőse kívánja szóban kiegészíteni? 
 
Gerséné Varga Ildikó: A Leövey Klára Gimnáziumban tanítok biológiát és földrajzot. Mivel a kerületben vagyok 
1984 óta, ismerem az iskolákat, óvodákat, ilyen módon a „Madarak Városa Ferencváros” programban a szakmai 
rész koordinálására kért fel Polgármester Úr, illetve tett javaslatot a felkérésre. Azelőtt is volt komplex 
természettudományos nevelés, ahol az iskolákat, óvodákat összefogtuk, de ez megszűnt, amikor a KLIK átvette 
az intézményeket. 2015-től indult ez a „Madarak Városa Ferencváros” program, melyben ugyanazok az 
intézmények csatlakoztak be. A gyerekek nagyon lelkesek, a madarak is, mert egyre több eleség kellene. Nem is 
annyira az etetésnél szeretném kérni az Önkormányzat támogatását, mert ezt az intézmények is csinálták, de az 
eddigieket köszönöm. A márciustól májusig tartó programok azok, ahol gyerekeket is bevonjuk különböző 
tevékenységekbe, nemcsak az etetésbe. Különböző előadások, kirándulások vannak, illetve a Fűvészkert. 
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Ötpróbaként a tudásuk játékos felmérésére, utána pedig ajándék kiadására kerül sor. Nagyon lelkesek és tettre 
készen várják, hogy mikor lesz ez a sürgősségi okból megszavazandó pénzmennyiség, mert akkor a 
Fűvészkertet, a kirándulásokat is meg tudjuk valósítani. Jelenleg 7 iskola vesz részt ebben és az összes óvoda. 
A Leövey Klára Gimnázium nem versenyszerűen vesz részt, mivel már nagyok, de ők a diákjaim, akik 
természettudományos szakosok és borzasztóan tetszik nekik, hogy a kicsikkel foglalkozhatnak. Egy probléma 
van, hogy próbáltuk bevonni az időseket, azonban egy intézmény kivételével – ahol az etetés nagyfokú – nem 
igazán találtunk fogadtatásra. Kérem, hogy amennyiben lehetséges, továbbra is támogassák a programunkat. 
Köszönöm szépen az eddigieket is. 
 
Dr. Bácskai János: Mivel elhangzott, hogy az én támogatásommal, de remélem a többi képviselőnek és minden 
ferencvárosi örömére szolgál ez a program. Nyugtassanak meg, hogy nem most kezdjük ezt a programot, amikor 
már befejezni kellene, hiszen várjuk a gólyákat és az összes költöző madarat vissza. A hatékony része a téli 
etetés, ami nemcsak az Orczy téren, ami nem Ferencváros, hanem VIII. kerület - természetesen a gyerekeink 
oda is járnak -, hanem a ferencvárosi parkokban is megtörténik az ismereteim szerint, bár az Üllői út nem 
választja el az embereket és a madarakat sem egymástól. Kérem, hogy támogassák ezt a programot. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-109/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 92/2018. (III.07.) 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) 780.000,- Ft keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Évával 2018. 
november 01. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződés kerüljön 
megkötésre havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díjjal, valamint munkáltatót terhelő szocho-járulékkal a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2018. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon az Sz-109/2018. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozat 2./ pontja szerinti 
szerződés aláírásáról. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ A Budapest IX kerület Gát u. 36. szám alatti társasház 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 
vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-90/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-90/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 93/2018. (III.07.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Gát u. 36. szám alatti társasház a 2017. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 1.000.000 Ft összegű 
támogatásból a kéményseprőjárda felújítását elvégezze, és a VVKB 250/2017. (VI.28.) sz. határozatában 
szereplő táblázat 48. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

48. Gát u. 36. 
kéményseprőjárda felújítása (járulékos 

munkákkal) 
1.000.000 Ft 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat a 2018. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták kiosztására és 
beszerzési eljárás indítására 

Sz-69/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat csak informálisan tudta tárgyalni az előterjesztést, és a 
korábbi évek tapasztalata alapján kívánja a virágpalánta kiosztását megszervezni. 
 
Dr. Világos István: Mivel a József Attila Városrészi Önkormányzat nem tudta előzetesen megtárgyalni és 
határozati formában támogatni ezt a javaslatot, ezért azt javaslom, hogy a pályázati kiírásra vonatkozó bizottsági 
határozati javaslat úgy kerüljön elfogadásra, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság írja ki a pályázatot. Így a Pályázati Felhívásban is a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság szerepelne kiíróként. Az egyéb tartalmi feltételei, például a József Attila Városrészi 
Önkormányzat javaslata is változatlanul figyelembe lenne véve. 
 
Mészáros László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Természetesen mivel a lakótelepen valósul meg a program, a lakótelepi társasházak számára, 
ezért ahol tudjuk, mindenképpen szerepeltessük a József Attila Városrészi Önkormányzatot. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-69/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, azzal a módosítással, hogy a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság írja ki a pályázatot. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 94/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évi „Föld Napja” 
alkalmából pályázatot ír ki az Sz-69/2018. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és 
formában, azzal a kiegészítéssel, hogy a Pályázati Felhívásban a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság szerepel kiíróként. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évi „Föld Napja” 
alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz a 2018. évi költségvetés 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor 
terhére bruttó 2.500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármestert, hogy  
a./ gondoskodjon a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázat lebonyolításáról és a beérkezett pályázatokat 
terjessze a Bizottság elé döntés céljából. 
b./ gondoskodjon a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták beszerzésére 
vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásáról azzal a feltétellel, hogy a beszerzendő virágpalánták 
konkrét száma a határozat 1./ pontjában meghatározott pályázat eredménye alapján kerül meghatározásra, 
legfeljebb a meghatározott keretösszeg erejéig. 
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Határidő: a lakossági pályázat kiírására 2018. március 20. 
       a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére 2018. április havi VVKB ülés 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
     Szili Adrián irodavezető 

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

Sz-106/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-106/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 95/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. április 21-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 2018. április 21-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, 
12.285,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. április 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által meghirdetett „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2018” pályázaton való részvételre 

Sz-107/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-107/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 96/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a HungaroControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2018” című pályázaton való részvétellel, az 
„Autómentes Napi” rendezvény 2,5 M Ft-tal történő támogatása céljából. 
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2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2018” pályázat benyújtásához 
500.000,- Ft összegű pályázati önrészt vállal a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2018. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-61-63/2018., Sz-101/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-61/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-61/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 97/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 
1092 Budapest Ráday utca 8.) és a DOLCE VITA 05.31 Bt. (székhelye: 2000 Szentendre, Kálvária utca 63.) 
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 gyalogjárda 6 m2-es és a 
parkolósáv 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 
2018. március 15. – 2018. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület-használati díja 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 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-62/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Korábban próbáltak pályázni, ami nem sikerült, így most pályázaton kívül nyújtották be a 
kérelmüket.  
 
Gyurákovics Andrea: A „Pink Cadillac” most 15 négyzetmétert szeretne, eddig 13 négyzetméteres terasza volt. 
Pontosan nem tudom, hogy melyik területre vonatkozik. Volt probléma, hogy a járda és a fal közé is tettek be 
székeket és az út felőli részre is, így nagyon keskeny volt az átjárás a két sor között. Ez a plusz 2 négyzetméter 
melyik területre vonatkozik? A társasház felőli falfelületre vonatkozik vagy az úttest felőli részre? A két sor asztal 
között babakocsival már nem lehetett elmenni a járdán. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Ha esetleg korábban így volt, akkor ez szabálytalanul rakták ki, mert a 1,5 méternek 
meg kell lennie. Meg fogjuk vizsgálni és kiemelten figyelünk erre. 
 
Gyurákovics Andrea: Ez mindig kiemelt volt. Szeretném kérni, hogy a társasház fal felőli részénél ne legyen ez 
probléma, mert a lakosság részéről volt visszajelzés ezzel kapcsolatban. 
 
Görgényi Máté: Mindig igyekeztünk figyelembe venni, hogy ha a fogyasztó vendégek leülnek, kihúzzák a 
székeket, nem úgy fognak ott állni, ahogy reggel sorban letették őket. Kérem, hogy ezt később is ellenőrizzék. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-62/2018. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 98/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szép-Ép-Vend Kft. 
(székhelye: 1202 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday 
utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére a közterület használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban a 2018. április 1. – 2018. 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 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-63/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-63/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 99/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Szép-Ép-Vend Kft. 
(székhelye: 1202 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzletével szembeni - közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 6 m2-es területére és a használaton 
kívüli buszmegálló előtti gyalogjárda 6 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban a 2018. május 15. – 2018. 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 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-101/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-101/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 100/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TasteOfLife Kft. 
(székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3. em. 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, üzlete előtti közterületre, a Budapest IX. 
kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 22 m2-es területére a közterület használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2018. április 1. – 2018. október 31. közötti időszakra, 
valamint a parkolósáv 11 m2-es területére 2018. november 1. – 2018. november 15. közötti időszakra vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és 
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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 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Vendéglátó terasz kiegészítő tárgyak (napernyőtalpak) közterületen történő tárolása céljára vonatkozó 
közterület-használat iránti kérelem a Ráday u. területére 

Sz-64/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Egyrészt, mint önkormányzati képviselő, másrészt, mint a Ráday utca 8. szám alatti 
társasház közös képviselőjeként szeretnék szót kérni. Az „Il Mezzo Ungherese” a terasznál egy betonhálóba 
köveket rak ki, hogy csak a napernyőtalpak után kelljen közterület-használati díjat fizetni. Viszont ezt „nemes 
egyszerűséggel” bepakolta a társasház udvarára. Annak idején, amikor a megállapodás történt, volt valami 
kikötés arra vonatkozóan, hogy nem tárolhatja közterületen? Parkolni nem lehet, mert az oszlopok kint vannak, 
tehát parkolóhelyet nem vesz el. 
 
Kiricsiné Kertész Erika: Nem volt. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-64/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 101/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Wladek Creative Home 
Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Kassai utca 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, 
de legkorábban 2018. március 8. – 2018. június 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy 
(konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2018. március 1. napjától a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy 
(konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő 
közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használat a Ráday utca területén 

Sz-100/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-100/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 102/2018. (III.07.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tandart Kft. (székhelye: 
1221, Budapest, Leányka u. 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 16. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 62 m2-es területére 2018. március 08. napjától - 2018. március 30. napjáig védőtetővel ellátott 
gyalogosfolyosó (állványozás) céljára kérelmezett közterület-használatához hozzájárul, mely időszakra a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 92.690,-Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére: 

Sz-65/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, mivel úgy tudom, hogy nem érkezett 
semmilyen negatív jelzés ennek az egységnek a működése kapcsán. Ez bizonyíték arra, hogy lehet jól csinálni 
valamit, egy vendéglátóhelyet is lehet szépen üzemeltetni, hogy mindenkinek jó legyen. Támogatom az 
előterjesztést. Úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy a Tompa utcára felesleges pályázatot kiírni, hiszen 
utólag is be lehet nyújtani a kérelmet, és semmilyen előnyben nem részesül az, aki pályázatot nyújt be. 
Felesleges már októberben papírokat gyártani előre. A Ráday utcában van igény a pályázati rendszerre, hiszen 
nagyon „fedik egymást”, de a Tompa utcában ezt át kellene gondolni. Szerintem erre nincs szükség. 
 
Görgényi Máté: Köszönjük az észrevételeket. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-65/2018. sz. 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 103/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Hári & Hári Kft. 
(székhelye:1094 Budapest, Tompa utca 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551 hrsz-ú) közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám 
előtti díszburkolatos parkoló területére az alábbi bontásban a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2018. március 8. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület használathoz, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati 
rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2017. október 16. napjától a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő díjfizetési kötelezettségének 
köteles eleget tenni, - hétfőtől csütörtökig 23.00 óráig, pénteken és szombaton 23.30 óráig, vasárnap 23.00 óráig 
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva - az alábbi kikötéssel hozzájárul: 
- 2018. március 8. – 2018. április 15. közötti időszakra 11 m2-es területre, 
- 2018. április 16. – 2018. október 15. közötti időszakra 22 m2-es területre, 
- 2018. október 16. – 2018. december 31. közötti időszakra 11 m2-es területre. 
A Hári & Hári Kft. köteles gondoskodni a kihelyezett KRESZ táblák láthatóságának biztosításáról, azokat sem 
napernyővel, sem más tárggyal nem takarhatja el. A Kft. a napernyőt munkanapokon 7.00 és 16.00 óra között 
nem nyithatja ki. 
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 

(8 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-66-67/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-66/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-66/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 104/2018. (III.07.) 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 2018. március 18. – 2018. november 4. 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 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-67/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-67/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 105/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
MOHACHAMA Kft. (székhelye: 1092. Budapest, Haller utca 12.) részére a 2018. március 14. – 2019. január 31. 
közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 12-14. szám előtt található 
nem díszburkolatos zöldterület 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális 
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-hétfőtől – péntekig 21.00 óráig, 
-szombaton 08.00 18.00 óráig, 
-vasárnap zárva. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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12./ Díjcsökkentés iránti kérelem 
Sz-68/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Mint körzetes képviselő kértem szót, akihez ez a társasház tartozik. Az előterjesztésben a 
75% a maximálisan adható támogatás, amit én támogatok. Ismerem a társasházat és nagyon sokat tesznek 
azért, hogy a ház minél jobb állapotba kerüljön, mint lakóépület. A közös képviselő személyesen kérte a 
segítségemet a közgyűlésen, a 75%-os díjcsökkentést támogatom. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-68/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 106/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Ráday u. 30. Társasház 
(székhelye: 1092, Budapest, Ráday u. 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37029) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 30. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 34 m2-es területére 2018. szeptember 01. napjától - 2018. szeptember 20. 
napjáig tetőfelújítás miatt kérelmezett felvonulási terület kialakítása céljára a közterület-használatához hozzájárul, 
és a közterület-használati díjat 75 % -al mérsékli. A fizetendő közterület használati díj bruttó 39.100,-Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 

Sz-102/2018., Sz-108/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-108/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-108/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 107/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kalotherm Építőipari Zrt. 
(1078. Budapest, Nefelejcs u. 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37341) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lenhossék u. 30. szám előtti útpálya 
összesen 75 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására betonozás, 
daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező 
betartása mellett, 2018. március 26. napja és 2018. március 29. napja között 2 napra, valamint 2018. április 03. 
napja és 2018. április 06. napja között 2 napra (összesen 4 nap) a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, összesen: 58.800,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-102/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-102/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 108/2018. (III.07.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a B2 Házak Kft. 
(székhelye: 1112. Budapest, Csenger u. 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37449) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 16. 
szám előtti útpálya összesen 390 m2-es területére, forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület 
kialakítása céljára kért közterület-használathoz az alábbi időpontra: 
2018. március 08. napja és 2018. március 10. napja között 1 napra, melyre a fizetendő közterület használati díj 
bruttó 196,- Ft/m2/nap, hozzájárul. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 14. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 109-111/2018. (III.07.) 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   


