
 1 

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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. február 20-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Hardi Flóra Alíz, 
 Hidasi Gábor, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Szűcs Balázs főépítész, Apollónia Aranka irodavezető, Szili 
Adrián irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Dr. Riskó György irodavezető, Romhányi Ildikó 
irodavezető-helyettes, Dr. Világos István irodavezető-helyettes, Puháné Bándi Ágota csoportvezető, Teszár 
Hedvig Polgármesteri és Jegyzői Kabinet munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Baranyi Krisztina képviselő, Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 
február 20-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság 
az Sz-70/2019. sz. – ”A T-Trans Főép Kft. Budapest IX. kerület Pápay István u. 5. sz. előtti területre forgalmirend 
változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (betonozás, daruzás) benyújtott közterület-használat iránti 
kérelme” című - előterjesztést vegye napirendjére és tárgyalja a 13. napirendi pont keretében, illetve az Sz-
72/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által meghirdetett 
„Társadalmi Felelősségvállalás 2019” pályázaton való részvételre” című – előterjesztést vegye napirendjére 16. 
napirendi pontként. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi 
javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 83/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 
 22/3-4/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására 
 31/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének elbírására 
 37/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére 
illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására 
 51/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

27/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója 

 
6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 26/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója 
 
7./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a további 
tervezésekre vonatkozóan 
 50/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
8./ A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert 
támogatási összeg felhasználásának módosítására 

Sz-66/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
9./ A Budapest IX kerület Vágóhíd u. 44. szám alatti épület 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza 
nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-69/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek kiszolgálási idő meghatározásával 

Sz-39/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-40-41/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-36/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-38/2019., Sz-65/2019., Sz-70/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-67/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ Díjmérséklés iránti kérelmek 

Sz-42/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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16./ Sürgősségi javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által meghirdetett „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2019” pályázaton való részvételre 

Sz-72/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
17./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek  

Sz-68/2019. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. 
forduló) 
 22/3-4/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
  
Hidasi Gábor: Nem találtam egy előterjesztést. Pénteken leadásra került egy költségvetés módosítás Pál Tibor, 
Hidasi Gyula és Jancsó Andrea aláírásával. Miért nincs itt a költségvetés módosításnál? 
 
Dr. Bácskai János: A módosító javaslatot láttam, hallottam, de nem tudom hova került. 
 
Nyeste-Szabó Marianna: A módosító javaslat egy 5 millió forintos igény volt. Polgármester Úrral azt beszéltük, 
hogy ehhez nem kell külön költségvetés módosítást benyújtanunk, mert ez megoldható meglévő költségvetési 
sorok terhére. Pénteken a kiküldés már ekkor meg is történt. Értelmezésem szerint Polgármester Úr befogadta 
ezt a javaslatot, és a 3201. költségvetési sor terhére megoldható.  
 
Hidasi Gábor: Polgármester Úr akkor befogadta ezt a javaslatot? Szeretném Polgármester Úrtól is megkérdezni. 
 
Dr. Bácskai János: Rutinos kérdés. Igen, befogadtam a 3201. „önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos 
kiadások” költségvetési sor terhére. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 22/3/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 84/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 22/3/2019. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására 
 31/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 31/2019. sz. előterjesztés „C” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 85/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 31/2019. sz. – „Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására” című – 
előterjesztés „C” határozati javaslatát. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének 
elbírására 
 37/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 37/2019. sz. előterjesztés „C” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 86/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 37/2019. sz. – „ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és 
díjcsökkentési kérelmének elbírására” című – előterjesztés „C” határozati javaslatát. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések 
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására 
 51/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 51/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 87/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 51/2019. sz. – „Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási 
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szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(5 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

27/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 27/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 88/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 27/2019. sz. – „Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(6 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Javaslat önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 26/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója 
 
Sajó Ákos: Kiegészítéssel szeretnék „élni”. A Madaras József park, a Vajda László park és a Zombori utcai 
játszótér őrzésével szeretném kiegészíteni az előterjesztést, 12 órás őrzés: 7.00-19.00 óráig 1 személlyel, 
esetleges kerékpár megsegítésével. 
 
Hidasi Gábor: Örülök, hogy a „vezetés” is „felébredt”, és 2010 után újra komolyan veszi, hogy a parkokat őrizni 
kellene. Szeretném jelezni, hogy ezt anno Önök szüntették meg. „Üdvözöljük” a döntést, és támogatom Sajó 
Ákos elképzelését, de jó lenne, ha számszerűsítenénk is. Úgy tudnánk elfogadni. 
 
Rimovszki Tamás: A határozati javaslat 1. pontjában a változás annyi lenne, hogy a létszámot 85 fő helyett 88 
főben állapítja meg. A pénzügyi részét csak a májusi módosító javaslatban fogják úgyis rendezni. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 26/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, azzal a módosítással, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet teljes állományának a létszámát 88 
főben állapítja meg. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 89/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 26/2019. sz. – „Javaslat önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet teljes állományának a létszámát 88 főben állapítja meg. 
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Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
7./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a 
további tervezésekre vonatkozóan 
 50/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 50/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 90/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 50/2019. sz. – „Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat 
készítése során a további tervezésekre vonatkozóan” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
8./ A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert 
támogatási összeg felhasználásának módosítására 

Sz-66/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-66/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 91/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a VVKB 277/2018. (X.24.) számú határozatával a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére biztosított 900.000,- 
Ft összegű támogatás felhasználásának célját „zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), szelektív 
hulladékgyűjtés: kisméretű szelektív gyűjtőedények beszerzése, ezzel kapcsolatos logikai, készségfejlesztő 
játékok vásárlása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások lebonyolítása (buszköltség, 
belépők, programköltség, tanösvény-látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások)” témakörre módosítja. 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződésnek a határozat 1. pontjában foglaltak 
szerinti módosításáról. 
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2019. február 20. 
                2./ pont tekintetében: 2019. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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9./ A Budapest IX kerület Vágóhíd u. 44. szám alatti épület 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 
vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-69/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-69/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 92/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Vágóhíd u. 44. szám alatti épület a 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 300.000 Ft összegű 
támogatásból a csatornahálózat felújítását elvégezze, és a VVKB 231/2018. (VI.27.) sz. határozatában szereplő 
táblázat 244. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

244. 

Vágóhíd u. 44. ép. 
Hámán Kató Téri II. 

Számú 
Lakásfenntartó 

Szövetkezet (1097 
Bp. Vágóhíd u. 38.) 

csatornahálózat felújítása Vágóhíd u. 
44. sz. épületben (pincei, járulékos 

munkákkal) 
300.000 Ft 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek kiszolgálási idő 
meghatározásával 

Sz-39/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-39/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 93/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KoVekni Kft. (székhelye: 
1094. Budapest, Ferenc tér 10. A. ép. 6. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2019. március 4. – 2019. december 21. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára a 
közterület használathoz az alábbi bontásban 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 díjtétel 80 %-a (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig tartó használat): 
-a 2019. március 4. – 2019. március 31. közötti időszakra díszburkolatos gyalogjárda (üzlete előtti, homlokzat 
melletti) 1 m2-es területére, 
-a 2019. április 1. – 2019. október 31. közötti időszakra díszburkolatos gyalogjárda (üzlete előtti, homlokzat 
melletti, továbbá növénydézsa melletti) 3 m2-es területére, 
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-a 2019. november 1. – 2019. december 21. közötti időszakra díszburkolatos gyalogjárda (üzlete előtti, homlokzat 
melletti) 1 m2-es területére,  
-hétfőtől – péntekig 19.00 óráig (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig tartó használat), 
-szombaton 13.00 óráig (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig tartó használat), 
-vasárnap zárva (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig tartó használat). 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre 

Sz-40-41/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-40/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-40/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 94/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TRESSER 
RESTAURANTS Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Boráros tér 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38017/42) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Boráros tér 7. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 24 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 15. – 2019. október 31. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 
2.001,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-41/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-41/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 95/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Market Garden Kft. 
(székhelye: 1054. Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/22) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám 
előtti – üzlete előtti, fal melletti - díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére a közterület használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2019. március 15. – 2020. március 14. 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 6.772,-Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ Egyéb - nem vendéglátó terasz kialakítására vonatkozó - közterület-használat a Ráday utca területén 

Sz-36/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-36/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 96/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kkt. (székhelye: 
1092, Budapest, Ráday utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 37. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 2 m2-es területére (üzlete előtti részre) 2019. március 01. napjától - 2019. december 31. napjáig virág 
árubemutatás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj 
bruttó 7.692,-Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 

Sz-38/2019., Sz-65/2019., Sz-70/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-38/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-38/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 97/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pedrano Homes Kft. 
(1082. Budapest, Práter u. 29/a.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37955) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pápay István u. 7. szám előtti útpálya 
összesen 655 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására toronydaru 
szerelés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező 
betartása mellett az alábbi napokra: 
2019. március 4. napja és 2019. március 05. napja - 2 napra  
2019. március 7. napja és 2019. március 08. napja - 2 napra (összesen 4 nap) 
a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 4 
napra összesen: 513.520,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-65/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-65/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 98/2019. (II.20.) 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 az alábbi napokra: 
2019. március 04. napja és 2019. március 08. napja között 2 napra, 
2019. március 11. napja és 2019. március 14. napja között 2 napra (összesen 4 nap) a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 4 napra összesen: 58.800,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-70/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-70/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 99/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a T-Trans Főép Kft. (1012. 
Budapest, Attila u. 107.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37955) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pápay István u. 5. szám előtti útpálya összesen 140 
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 
az alábbi napokra: 
2019. március 04. napja és 2019. március 09. napja között 2 napra, 
2019. március 11. napja és 2019. március 16. napja között 2 napra, 
2019. március 18. napja és 2019. március 23. napja között 2 napra,  
2019. március 25. napja és 2019. március 30. napja között 2 napra (összesen 8 nap) a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 8 napra összesen: 219.520,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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14./ Kiszolgálási idő meghatározása 
Sz-67/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-67/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 100/2019. (II.20.) 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 2019. március 17. – 2019. november 3. 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 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
15./ Díjmérséklés iránti kérelmek 

Sz-42/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Milyen mérséklést enged a rendelet?  
 
Szili Adrián: 99% a maximum. 
 
Gyurákovics Andrea: Mivel a kérelmező férje elhunyt, és hagyatéki eljárás zajlik, javaslom, hogy gyakoroljunk 
méltányosságot. Az előterjesztésben leírta, hogy el kívánja adni az üzletet, ami jelenleg is zárva van. Javaslom a 
maximális mérséklést. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-42/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, a használati díj összegének 99% mérséklésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 101/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Mexan Trade Kft. 
(székhelye: 1181 Budapest, Vaslemez u. 46.) részére a Budapest IX. kerület Gubacsi út – Határ út elágazás 
gyalogjárdájának 26 m2-es területén álló pavilon után 2019. március 1. – 2019. december 31. közötti időszakra 
meghatározott közterület használati díj összegét a pavilon zárva tartásáig 99 %-kal mérsékli. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 
 



 12 

16./ Sürgősségi javaslat a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által meghirdetett 
„Társadalmi Felelősségvállalás 2019” pályázaton való részvételre 

Sz-72/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-72/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 102/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a HungaroControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2019” című pályázaton való részvétellel, az 
„Autómentes Napi” rendezvény 2,5 M Ft-tal történő támogatása céljából. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás 2019” pályázat benyújtásához 
625.000,- Ft összegű pályázati önrészt vállal a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2019. március 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 17. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 103/2019. (II.20.) sz. határozat 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   
 
 
 


