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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. október 24-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, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hardi Flóra Alíz, 
 Hidasi Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Apollónia Aranka irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna 
irodavezető, Dr. Bánfi Réka irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Világos István 
irodavezető-helyettes, Rudalics Márta Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa, Teszár Hedvig 
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Intzoglu István képviselő, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, 
Bense János – Cordia Ingatlanbefektetési Alap képviselője. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. 
október 24-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 272/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

153/3-4/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal 

181/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat az EMEL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására 

182/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat a József Attila-lakótelepet érintő fizető parkoló övezetének felülvizsgálatára és parkolási feltételeinek 
javítására 

179/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok 

 
5./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat elbírálása 

Sz-417/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2019. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra 

Sz-413/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy tárolásra irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére 

Sz-366-371/2018., Sz-380/2018., Sz-387/2018., Sz-408/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy tárolásra irányuló közterület-használati kérelmek a Tompa utca területére 

Sz-372/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Vendéglátó terasz kialakítása díszburkolatos területen 

Sz-373/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Vendéglátó terasz kialakítása díszburkolatos területen kiszolgálási idő meghatározásával 

Sz-374/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-414/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ Díjcsökkentés iránti kérelem 

Sz-375/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-381/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

153/3-4/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 153/3/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 273/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 153/3/2018. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetés módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros Ingatlanfejlesztő Társasággal 

181/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 181/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 274/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 181/2018. sz. – „Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a CORDIA Belváros 
Ingatlanfejlesztő Társasággal” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Javaslat az EMEL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati kérelmének 
elbírálására 

182/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Tulajdonképpen kollégiumépítésről van szó, és arról, hogy ezzel a díjmentességgel az 
előterjesztésben szereplő 55 millió forintot „lelakják”.  
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 182/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 



 4 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 275/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 182/2018. sz. – „Javaslat az EMEL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati 
kérelmének elbírálására” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát. 
Határidő: 2018. október 25. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(4 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat a József Attila-lakótelepet érintő fizető parkoló övezetének felülvizsgálatára és parkolási 
feltételeinek javítására 

179/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Intzoglu István tanácsnok 

 
Hidasi Gábor: Ezek a javaslati pontok mennyire vannak összhangban a mostani kiírt közbeszerzéssel? 
Mennyire módosítja? Ezt tudjuk így tárgyalni, ha van egy „futó” közbeszerzésünk? 
 
Gyurákovics Andrea: Szeretném megköszönni képviselőtársamnak, hogy megírta ezt az előterjesztést. Látszik 
az előterjesztésből, hogy ennek a területnek igen alaposan utánajárt. Nem kritizálva, de szeretném felhívni a 
figyelmét arra, hogy több esetben is hivatkozik arra, hogy a parkolók milyen százalékban vannak kihasználva. 
Úgy gondolom, hogy akkor tudnánk ezt érdemben tárgyalni – nem azt mondom, hogy nem jó -, ha lenne valami 
háttértanulmánya. Ha készült volna mellékletként becsatolva, hogy mikor és hogyan mérték ezeket, mi ennek a 
háttere, alaposabban meg tudtuk volna nézni. Lenne egy áthidaló javaslatom – bízom benne, hogy 
képviselőtársam is tudja támogatni – arra, hogy az előterjesztésben felvetett problémákat meg tudjuk beszélni, és 
megoldást tudjunk találni. Kérjük fel a FEV IX. Zrt-t - felelősként Polgármester Urat -, hogy indítson egy átfogó, 
alapos vizsgálatot, és – Önt is bevonva, mint előterjesztő – megfelelő hátterekkel igazolva, jogi akadályokat 
kikerülve dolgozza ki a megoldást. Tudjuk, hogy ez jelen pillanatban nem jól működik a kerület más részén sem, 
de több parkolóhelyet nem tudunk teremteni. Adott esetben a Belső-Ferencvárosban is „mintát vehetünk” majd a 
parkolási gondok megoldására. 
 
Intzoglu István: Köszönöm szépen az értékes és előrevivő javaslatot. Egyetértek azzal, amit képviselőtársam 
mond, hogy a döntéselőkészítő tanulmány – ahogy az előterjesztésben is fogalmaztam – nagyon fontos. Az 
információim szerint állítólag már rendelkezésre állnak. Azért írtam, hogy körülbelül hogyan látjuk a férőhelyeket 
és az igényeket. Nemcsak a kialakítása roppant költséges, hanem a további üzemeltetése is. Láthatjuk, hogy a 
„védekezési mechanizmusokat” már az üzletláncok is beindították. Nem akarok cégeket említeni, akik fizetős 
parkolókká alakított át a helyeket. Valamilyen úton-módon a lakosságot kell védeni, ezért kértem azt a d./ 
pontban, hogy a döntéselőkészítő tanulmányok alapján kerüljön elénk majd egy olyan anyag, ami a lehetséges 
üzemeltetési módokat összehasonlítja. Említettem az előterjesztésben a „tárcsás megoldást”, ami nem egy új 
dolog, a II. kerület nyáron, „kísérletképpen” bevezette. Jól vagy rosszul, az egy másik „történet”, az már a kerület 
felelőssége, de vannak alternatívák, vannak olcsóbb megoldások, vannak olyan kerületi részek, amire rá lehet 
„húzni”. Beszélhetünk egységes kerületi parkolási rendszerről, amit a Főváros emleget, de ma már ez nincs, 
hiszen egészen más kedvezményekkel működik a VIII. kerület, a VII. kerület, a XIV. kerület is, és Újpestről nem 
is beszélek. Az Árpád út – Váci út sarkán a lakosság védelmében a kertes házaknál is bevezették a fizetős 
parkolást, mert ahol tömegközlekedési pontok vannak, ez a „jelenség előidéződik”. Ettől 100 méterre egy P+R 
parkoló is ki van alakítva, amit az agglomerációból érkezők rögtön elfoglalnak. Jelenleg a lakótelep életében a 
mostani kialakult állapotokon nem javítana az új parkoló kialakítása, azonban 5-10 éven belül tovább kell 
gondolnunk. Ahogy cserélődik a lakosság, úgy növekszik az egy háztartásra jutó gépjárművek száma is.  
 
Sajó Ákos: A bizottság tagjai szakmai kérdéseket is feltettek, és talán még fel is raknának, ha itt lenne valaki, aki 
meg tudná válaszolni. Talán kellett volna erre gondolni, és azt a szakembert, aki Képviselő Úrral egyeztetett, meg 
kellett volna hívni. Remélem, hogy a holnapi részönkormányzati és képviselő-testületi ülésen lesz itt valaki.  
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Görgényi Máté: Hidasi Úr is feltett egy kérdést, amire nem kapott választ. Tekintettel arra, hogy a FEV IX. Zrt. 
képviseltében nincs itt senki, a Jogi és Pályázati Irodának van kedve erre válaszolni? 
 
Dr. Bácskai János: Gyurákovics Andrea képviselő asszonyhoz hasonlóan nekem is az a véleményem, hogy az 
előterjesztés olyan problémákat, észrevételekre való reagálást tartalmaz, ami jogos, és a lakótelepen élő 18.000 
ferencvárosi jó részének problémája. Egy háztartásban nem egy autó van, hanem akár három, rosszabb esetben 
öt. A felvetések az ott élők „köréből” származnak, és a felvetések mindegyike teljesen jogos, azzal a kitétellel, 
hogy az ingyenes parkolási jogot nem feltétlenül kell megadni. Jelenleg a Fővárosban igyekeznek ezt a jogot 
többé-kevésbé lehetővé tenni elég komoly korlátozással. Már a második autónál problémák kezdődnek. A József 
Attila-lakótelepen jelenleg nagyságrendileg 4000 parkolóhely van, ennél sokkal több autó tartózkodik ott az ott 
élők, ott bérlők és ott megfordulók jóvoltából. Ez a szám esetenként a hatezret is elérheti. Ilyen problémát kellene 
megoldanunk. Maximális terhelésnél másfélszer annyi autó elhelyezését kellene fizetősen, nem fizetősen, félig 
fizetősen megoldani, ami jelenleg „közelíti a lehetetlenség határát”, de legalábbis nem problémamentes, amint ez 
az előterjesztésből is látszik. A parkolási cég szakemberei más kerületek parkolási szokásait, szabályait is 
ismerik, ezért jó lenne, ha az itt felvetett és közben beérkező észrevételekre választ adnának, és kidolgoznának 
egy tanulmányt - bármilyen formában –, a vizsgálat eredményét a bizottságnak, majd a Képviselő-testületnek is 
rendelkezésére bocsátanák, amiből a lehető legjobb megoldás „születhet”. Nem érdemes „véka alá rejteni”, hogy 
a József Attila-lakótelep parkolásának bevezetése veszteséges a kerület számára, nem merek számokat 
mondani, de havi több millió forintos veszteséget „termel”. Be kellett vezetni, hiszen enélkül még rosszabb lenne 
a helyzet. A kérdés az, hogy a parkolási rendszer az optimumát hol és mikor éri el. Nem vagyok biztos benne, 
hogy akkor, ha a teljes lakótelepre ki- és bevezetjük, hiszen az további „veszteségtermelő” ágazatot hoz létre. 
Adott esetben már olyan nagy lesz a veszteség, hogy sokkal kisebb lesz a nyereség – akár az erkölcsi is -, 
hiszen az ott lakók életét szeretnénk megkönnyíteni. Ha emlékszünk, azért vezettük be, hogy a nem kerületben 
lakók fizessenek azért, hogy „megjelennek” a kerületben, bármilyen célból is érkeznek ide. Ha kiderül, hogy eleve 
is sokkal több autó szeretne itt parkolni, mint ahányra lehetőség van, akkor újra kell kezdeni a gondolkodást. 
Azonban idáig el kellene jutni, ezért kellene a feltáró dokumentum az eddigi tapasztalatok, illetve más tudások 
„fényében”, és akkor tudnánk mérlegelni a helyzetet, hogy melyik a legkevésbé rossz megoldás. Jelenlegi 
ismeretek alapján ki merem jelenteni, hogy jelenleg nincs általánosan jó megoldás ebben a helyzetben, ha csak – 
félve mondom, mert a választási kampányban is ezt fogják idézni – még több parkolóhelyet nem építünk, ami 
bizonyos dolgokat megold, de a fizetős, nem fizetős tulajdonosok arányát nem fogja megváltoztatni, a probléma 
továbbra is fennmarad. Egy megoldást javasoltunk, hogy mi legyen a bérlők autóival, de ez sem 100%-os 
hatékonyságú, mert nem mindenki jelenti be a bérlőit, és akkor nem kaphat kedvezményt. Ez egy nagyon 
összetett probléma. Azt látom, hogy jelen pillanatban a semminél jobb megoldásnál tartunk. Egy alapos 
tanulmányban azt kellene feltárni, hogy a jelenlegi helyzetre mi az optimális. Ebben az előterjesztésben található 
javaslatok csak „töredékrész”, megkockáztatom, hogy kb. az egyharmadát tárták fel. A problémák többsége nincs 
említve, legalábbis nem olyan pontosságú és felelősségű szövegkörnyezetben, ami döntésképes lenne. 
 
Hidasi Gábor: Nem „húzni-halasztani” akarom, mert a problémát meg kell oldani. Az a kérdésem, hogy jelenleg 
folyik egy parkolási közbeszerzés, akkor ezt a témát „kinyithatjuk”? Nekem ezzel kapcsolatban van jogi 
kérdésem. Ebben az esetben van lehetőségünk erre, hiszen a közbeszerzés mindent befolyásolni fog? Értem a 
problémát, de lehet, hogy nem a közbeszerzés közepén kellene ezt „kinyitni”. 
 
Görgényi Máté: Teljesen jogos, amit kérdez. A FEV IX Zrt. folyamatosan vizsgálja a lakótelep helyzetét, mert ez 
egy veszteséges része a ferencvárosi parkolásnak, mivel jelentős részben forgalomszabályozási szerepe van. 
Ha a Jogi és Pályázati Iroda tud válaszolni, akkor megadom a szót. 
 
Dr. Világos István: Előre is elnézést kérek, de nem rendelkezem információval arról, hogy ez a közbeszerzés 
pontosan mire irányul, mi a tárgya. Úgy gondolom, hogy ennek a háttértanulmánynak nevezett vizsgálati 
anyagnak az elkészítése nem hiszem, hogy befolyással lenne a közbeszerzési eljárásra. Több információval nem 
rendelkezem. 
 
Görgényi Máté: Köszönjük a jogi véleményt. Frakcióvezető Asszony megismétli a módosító javaslatát? 
 



 6 

Gyurákovics Andrea: Arra tettem javaslatot, hogy készüljön el egy átfogó előterjesztés háttértanulmányokkal. 
Felkéri a bizottság a FEV IX. Zrt-t, hogy az előterjesztés alapján indítson egy vizsgálatot. A felelős dr. Bácskai 
János polgármester legyen. 
 
Intzoglu István: Elfogadom a javaslatot. Határidő nem lesz a módosítóhoz? 
 
Görgényi Máté: Javaslom, hogy a FEV IX. Zrt-től kérjünk tájékoztatást a következő ülésre azzal kapcsolatban, 
hogy mutassák be azt a dokumentumot, amit Képviselő Úr említett, illetve ha szükséges, kiegészítésre hozzák 
vissza. Javaslom, szavazzunk Frakcióvezető Asszony módosító javaslatáról ezzel a kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 276/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy 
készítsen egy döntéselőkészítő tanulmányt a József Attila-lakótelepet érintő parkolási feltételekkel kapcsolatban. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat elbírálása 

Sz-417/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Előterjesztőként kértem az irodától egy kimutatást, hogy hogyan állunk azzal a költségvetési 
sorral, amiről ezt a pályázatot finanszírozni tudjuk. Tekintettel arra, hogy ezen a költségvetési soron az összes 
beérkezett pályázati igény szerinti összeg rendelkezésre áll, ezért tennék egy nagyvonalú javaslatot. Előző évben 
is odaítéltük a kért összegeket, tehát most is azt javaslom, hogy az összes 13.964.500 Ft támogatást ítéljük oda 
az intézményeknek. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-417/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 277/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Csicsergő Óvoda és a Kerekerdő Óvoda visszafizetési kötelezettségének, továbbá az Ugrifüles Óvoda, a 
Kerekerdő Óvoda, a Liliom Óvoda és a Belső- Pesti Tankerületi Központ hiánypótlási kötelezettségének 
teljesítésére tekintettel ezen intézményeknek az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat keretében nyújtott 
támogatási összeggel való elszámolását elfogadja. 
2./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról 13.964.500 Ft-tal 
támogatja. 
3./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat keretében a 3205. számú költségvetési sor terhére az alábbi 
intézmények pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, 
hogy az összegek felhasználási határideje: 2019. május 17.; az elszámolási határidő: 2019. május 31.  
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BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft) 

Csicsergő 
Óvoda  
Thaly K. u. 38. 

Zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), szelektív 
hulladékgyűjtés: kisméretű szelektív gyűjtőedények 
beszerzése, ezzel kapcsolatos logikai, készségfejlesztő 
játékok vásárlása, sportpálya felújítása műfű- vagy 
gyepszőnyeg vásárlással és telepítéssel. 

900.000 

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9.  

Múzeumlátogatások (belépők, múzeumpedagógiai 
foglalkozások), zöldfelület növelése, sziklakert és 
zöldsarok kialakítása (szikla, geotextil, mulcs, 
ágyásszegély, növények, virágok, fűmag, palánták, 
szobanövények, trágya, virágföld), természet- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és 
játékok vásárlása. 

550.000 

Epres Óvoda 
Epreserdő u. 
10. 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére, 6 db udvari pad 
beszerzése, szenzoros ösvény kialakítása, „Bogárháton” 
program. 

828.000 

Ferencvárosi 
Egy. Bölcsődei 
Intézm. 
Ráday u. 46.  

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 
homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése,  2 db 
élősarok kialakítása (akvárium), madáretetők. 

655.080 

Kerekerdő 
Óvoda 
Vágóhíd u. 35-
37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 
növények), madárles vásárlása 
kiegészítőkkel,telepítéssel. 

1.200.000 

Kicsi Bocs 
Óvoda 
Erkel u. 10. 

Zöldítés (virághagymák,vetőmagok, palánták, 
fűszernövények, virágföld, növények), környezetvédelmi 
előadás, palackprés, szakkönyvek, esővíz-gyűjtő, 
madáritató, kül- és beltéri készségfejlesztő - interaktív fal, 
gyermek kerti szerszámok, gyógynövény szárító, 
„természet doboz” összeállítása és „Tündérkert” 
kialakítása csoportonként, rózsalugas kialakítása, 
kertgazdálkodással kapcsolatos nevelőtestületi képzés. 

1.000.000 

Liliom Óvoda 
Liliom utca 15. 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó 
planetárium, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 
költsége), természetvédelmi témájú könyvek és játékok 
beszerzése. 

380.000 

Méhecske 
Óvoda 
Ifjúmunkás u. 
30. 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, zöldítés 
(növények, virágtartók,virágföld), nagyítópohár  – 
bogárnéző, mohafal készítése és telepítése, egyedi 
virágtartók. 

465.000 

Napfény Óvoda 
Napfény utca 4. 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége 
(madarászovi, „Bogárháton” program, állatbemutató, 
sünóra), zöldítés (növények,  virágok, fák, virágtartók, föld, 
trágya, fűmag, gyeptrágya), kerti szerszámok és 
szemetes, kirándulások (buszbérlés, belépők), akváriumi 
növények és halak pótlása, könyvek vásárlása, 
homokozók fedése és árnyékolóinak cseréje, távcsövek, 
bogárnézegetők, nagyítók. 

1.048.000 

Ugrifüles Zöldítés (sövények, fák, növények), egészségvédelem 600.000 
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Óvoda  
Hurok u. 9. 

(mobil klímák, ventillátorok, homokozó takaróponyák) 
beszerzése. 

 
ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR  TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, Ft) 

Bakáts Téri 
Ének-Zenei Ált. 
Iskola 
Bakáts tér 12. 

Kirándulások, kiállítások, múzeumi foglalkozások, tábor 
(belépők, útiköltség, kisvasút, szállásdíj, étkezés), 
vetélkedők, szakkörök, kézműves foglalkozások 
lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), iskolai 
élőkert fenntartása (növények, madáretető, 
madáreleség, madáretető, anyagvásárlás, egyéb 
karbantartási munkák), intézményi belépők. 

460.000 

József A. Ált. 
Iskola és AMI 
Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 
lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal 
kialakítása, növényvásárlás. 

863.250 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, 
Ált. Isk. és 
EGYMI, Gát u. 6. 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi versenyek 
megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, 
jutalmazás), növényvásárlás. 

450.000 

Kosztolányi D. 
Általános Iskola 
Ifjúmunkás u. 1. 

Esővízgyűjtő, zöldfelület növelése és karbantartása 
(növények, fák, kerítés javítása, virágtartók, pad 
kialakítása, fák információs tábláinak kialakítása), 
terrárium, akvárium, madarász suli programsorozat, 
szakkörök, versenyek és kiállítások lebonyolítása 
(alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program 
részvételi díja. 

294.600 

Kőrösi Csoma S. 
Kéttannyelvű Ált. 
Iskola  
Ifjúmunkás u. 13. 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók, 
szerszámok), sövényvágó, mezítlábas ösvény 
kialakítása, versenyekre való felkészítéshez 
szakirodalom, mikroszkóp. 

1.009.570 

Leövey Klára 
Gimn. Vendel u. 
1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása 
(anyagvásárlás, jutalmazás), üzem- és 
múzeumlátogatások, múzeumi foglalkozások, 
kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, szállás, 
étkezés, belépők), zöldítés (növények, növényvédelem, 
föld, eszközök). 

800.000 

Molnár Ferenc 
Általános Iskola 
Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
programsorozatán, öko-szaktábor (utazás, szállás), 
szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése, 
akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. kiállítás 
tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, növények), 
állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

739.400 

Ferencvárosi 
Sport Ált. Isk. és 
Gimázium  
Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda), 
kirándulások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, 
útiköltség, tábori programok költsége), múzeumi, órák, 
üzemlátogatások, környezettudatos tanulók tárgyi 
jutalmazása.   

794.000 

Weöres S. Ált. 
Isk. és 
Gimnázium 
Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, 
előadások, (utazási költség, belépők, szakvezetés), 
zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok, 
növényvédő szerek, műtrágyák, növénytartók, 
locsolórendszer bővítése), folyóirat előfizetés,  evezés. 

927.600 
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ÖSSZESEN: 13.964.500 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső- Pesti 
Tankerületi Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a 
támogatási szerződést.  
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2018. október 24. 
                2./ pont tekintetében: 2019. május 17. és május 31. 

  3./ pont tekintetében: 2018. november  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2019. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra 

Sz-413/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Amikor kiadtuk a terasz engedélyeket, az egyik kitétel, hogy a Főépítész hozzájárulása 
szükséges a terasz látképéhez. Volt egy-két vendéglátóssal probléma, hogy pár centi miatt nem kapták meg az 
engedélyt, elhúzódott az egész. Javaslom, hogy ne ez legyen egy pályázat „buktatója”, amikor minden másnak 
megfelel. Kérem a Jogi és Pályázati Iroda segítségét ebben. 
 
Dr. Bánfi Réka: Tisztelt Bizottság! A Képviselő Asszony által felvetetteket „kezeltük” a kiírásban. Szerepel 
elvárásként a Főépítész Úr településképi nyilatkozata, azonban nem lett bírálati szempont, mint az elmúlt évek 
során, de főépítészi kontroll mellett lesznek a teraszok kihelyezve. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-413/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 278/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az Sz-413/2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásokat jóváhagyja és a vendéglátó-
terasz kialakítására beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 
előnyt élvez az a pályázó: 
-aki az általa üzemeltetett vendéglátóhely előtti közterületet kéri használatba, szempont a vendéglátóhely 
elhelyezkedése, a kért közterülethez viszonyítva a napi zökkenőmentes és gyors kiszolgálás, 
-aki a korábbi években is rendelkezett az érintett területen vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó közterület-
használati engedéllyel,  
-aki ellen az előző, illetve tárgyévben a lakosság részéről a vendéglátó egységének, illetve vendéglátó 
teraszának üzemeltetésével kapcsolatban panasz nem érkezett,  
-aki a közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza. 
Határidő: 2018. október 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó pályázatokat írja ki és a beérkezett 
pályázatokat elbírálás céljából terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
elé.  
Határidő: a pályázat kiírására: 2018. október 31. 
   a beérkezett pályázatok VVKB elé terjesztésére: a pályázat lezárását követő 90 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-366-371/2018., Sz-380/2018., Sz-387/2018., Sz-408/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-366/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-366/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 279/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 4D-IM GROUP Kft. 
(székhelye:1122. Budapest, Krisztina krt. 11. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, 
de legkorábban 2018. október 25. – 2018. december 31. 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. október 7. 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-367/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-367/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 280/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 
2018. november 5. napjától – 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos 
napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m2/hó. 
Határidő: 15. nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-368/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-368/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 281/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fekete Nyolcas Bt. 
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, 
de legkorábban 2018. október 25. – 2018. december 31. 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. szeptember 30. 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-369/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-369/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 282/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 
1092. Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos 
parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 
2018. október 25. – 2018. december 31. 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.) számú rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2018. október 7. 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-370/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-370/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 283/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gelka Food Kft. 
(székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2018. november 1. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz 
kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-371/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-371/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 284/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Minden Finom Étterem 
Kft. (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. október 25. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása és dohányzó asztal kihelyezés 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.) számú rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján 2018. október 4. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő 
időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából és dohányzóasztal 
kihelyezésből 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-380/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-380/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 285/2018. (X.24.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a STAR ANISE Kft. 
(székhelye:1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 59.) 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 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2018. október 25. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy 
(konzolos napernyőtalp) tárolása és dohányzóasztal kihelyezés 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. október 18. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a 
vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából és dohányzóasztal kihelyezésből 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-387/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-387/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 286/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Estires Kft. 
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 11-13. fsz.1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es (üzletével szembeni) területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. október 25. – 2018. december 31. 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. október 
17. 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-408/2018. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-408/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 287/2018. (X.24.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az EL GRECO No.1. Kft. 
(székhelye:1092. Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es (üzletével szembeni) területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2018. november 1. – 2018. december 31. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-372/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-372/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 288/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az EPM Consult Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. al. 3.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, 
de legkorábban 2018. október 25. napjától – 2018. december 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy 
(konzolos napernyőtalp) közterületen történő 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.) számú rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2018. október 21. 
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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Vendéglátó terasz kialakítása díszburkolatos területen 

Sz-373/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-373/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 289/2018. (X.24.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. 
(székhelye:1147. Budapest, Gyarmat utca 88. III/10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/22) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 19 m2-es (üzlete előtti 17 m2-es és üzlete melletti 2 m2-es) területére a közterület 
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. október 25. – 2019. április 14. közötti 
időszakra, és a díszburkolatos gyalogjárda 40 m2-es (üzlete előtti 30 m2-es és üzlete melletti 10 m2-es) területére 
a 2019. április 15. – 2019. október 4. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület 
használathoz hozzájárul, az alábbi feltételekkel:  
-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. október 5. napjától a 
közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kihelyezésből 
eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, 
-a kihelyezett napernyő nem nyúlhat túl a terasz által elfoglalt terület határán. 
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) 
 
 
10./ Vendéglátó terasz kialakítása díszburkolatos területen kiszolgálási idő meghatározásával 

Sz-374/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-374/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 290/2018. (X.24.) 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. szám 
előtti díszburkolatos területre 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 
az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet 12. 
§ (3) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig 
terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kihelyezésből eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni: 
-a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2018. október 25. – 2018. október 
31. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére, 
-2018. november 1. – 2019. február 28. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 2 m2-es 
területére, 
-2019. március 1. – 2019. április 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es 
területére, 
-2019. május 1. – 2019. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 8 m2-es 
területére, 
-2019. május 1. – 2019. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti forgalom elől elzárt 
rész 4 m2-es területére, 
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 díjtételek 80%-a, illetve 85 %-a. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-414/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-414/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 291/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
MALTIFOOD Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Orsovai utca 5.A.ép.) részére a 2018. október 26. – 2018. október 
31. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Thaly 
Kálmán utca 50. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 17 m2-es területére, akkor a vendéglátó-
teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-hétfőtől – csütörtökig 8.00 órától – 23.00 óráig, 
-pénteken 8.00 órától – 23.30 óráig, 
-szombaton 11.00 órától – 22.00 óráig. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ Díjcsökkentés iránti kérelem 

Sz-375/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: A bizottság tagjai javaslatot tehetnek a díjcsökkentés mértékére. Kérem az irodát, hogy mondja 
el, tavaly milyen mértékben csökkentettük a közterület-használati díjat. 
 
Dr. Bánfi Réka: Tavaly 90%-os volt a kedvezmény mértéke. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Javaslom, hogy a tavalyival megegyező mértékben csökkentse a 
bizottság a díjat. Kérem, szavazzunk az Sz-375/2018. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 90%-os 
mérsékléssel kiegészítve. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 292/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÉKZOLI Kft. (székhelye: 
1098 Budapest, Dési Huber utca 20. A. ép. földszint 4.) részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca 20/A. – 
Pöttyös utca sarkán a gyalogjárda 34 m2-es területén vendéglátó terasz üzemelése nélküli dobogótárolás után 
2018. október 25. – 2019. március 15. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj összegét 90%-kal 
mérsékli. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 

Sz-381/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-381/2018. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 293/2018. (X.24.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tega - Bau Kft. (1096. 
Budapest, Lenhossék u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37179) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 41. szám előtti útpálya összesen 
200 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru bontás 
céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása 
mellett az alábbi napra: 
2018. október 24. napja összesen 1 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület 
használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, összesen: 46.000,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 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   
 
 


