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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. szeptember 25-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, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről: Apollónia Aranka irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Puháné Bándi Ágota csoportvezető, Dr. 
Világos István csoportvezető, Teszár Hedvig Polgármesteri és Jegyzői Kabinet munkatársa, Juhász Csilla 
Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. 
szeptember 25-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz 
van-e kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy a Bizottság az Sz-319/2019. sz. – „Javaslat a Dunamelléki Református 
Egyházkerület közterület használati kérelmének (felvonulási terület, díjcsökkentés) elbírálására” című 
előterjesztést vegye le napirendjéről, mivel nem áll rendelkezésre. Javaslom, hogy a Bizottság a kiosztásra került 
Sz-321/2019. sz. – ”Winecourt Kft. Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 
területére benyújtott közterület-használat iránti sürgősségi kérelme” című – előterjesztést vegye fel napirendjére a 
kiküldött meghívó szerinti 5. napirendi ponthoz. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 283/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott 
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-317/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
2./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat elbírálása 

Sz-318/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
3./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 

Sz-311-313/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Vendéglátó terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelem díszburkolatos területre 
Sz-320-321/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-314/2019., Sz-316/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Állandó éjszakai nyitvatartási engedély módosítása 

Sz-315/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési 
intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-317/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 
 

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-317/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 284/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi 
zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 
intézményeiben 2018” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
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, 
logikai, készségfejlesztő játékok vásárlása, környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások lebonyolítása 
(buszköltség, belépők, programköltség, tanösvény-látogatás, 
múzeumpedagógiai foglalkozások) 

805.281 

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. 

547.538 

Ferencvárosi 
Egyesített 

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 
homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése, 2 db élősarok 

655.080 
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Bölcsődei 
Intézmények 
Ráday u. 46.  

kialakítása (akvárium), madáretetők. 

Kerekerdő 
Óvoda 
Vágóhíd u. 35-
37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 
növények). 

776.817 

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. 

376.550 

Méhecske 
Óvoda 
Ifjúmunkás u. 
30. 

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

464.996 
 

Napfény Óvoda 
Napfény u. 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 
Óvoda  
Hurok u. 9. 

Zöldítés (sövények, fák, növények) beszerzése. 
 

309.114 
 

 
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. 

417.035 

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

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

700.211 

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

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

448.033 
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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 
Gimnázium 
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). 

681.629 

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. 

739.385 

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. 
Iskola 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. 

926.349 

 
Határidő: 2019. szeptember 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 4,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a 
követelés számviteli szabályok szerinti leírásához. 
Határidő: 2019. október 4. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy Ferencvárosi 
Csicsergő Óvodának 94.719,- Ft, a Ferencvárosi Csudafa Óvodának 2.462,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvodának 
828.000,- Ft, a Ferencvárosi Kerekerdő Óvodának 423.183,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvodának 3.450,- Ft, a 
Ferencvárosi Ugrifüles Óvodának 290.886,- Ft, a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 10.000,- Ft,  
valamint a József Attila Általános Iskola és AMI-nak 132.955,- Ft visszafizetési kötelezettsége van. A 
visszafizetés határideje: 2019. október 4. 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 
visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólító levél megküldése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2019. október 4.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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2./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat elbírálása 

Sz-318/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Több, mint 19 millió forint összegű pályázat érkezett be. A rendelkezésre álló keret a megfelelő 
soron valamennyivel több, mint 10 millió forint. Teszek egy javaslatot a beérkezett pályázatokra adandó összegek 
kapcsán. Az látható, hogy valamilyen plusz pályázatra szüksége lesz az Önkormányzatnak, ha támogatni 
szeretné az intézményeinkben célként kitűzött programok megvalósítását, mivel a jelenlegi pályázat kimondottan 
„zöld program”. Ezt lehet, hogy kicsit jobban „körbe kellene írni”, hogy ez mit jelent. Ezt az összeget kimondottan 
a „zöld programra” szeretnénk odaadni. Látható a pályázatokból, hogy kibővült a pályázatokban megjelölt célok 
köre. Ha szeretnénk az egyéb célokat is támogatni, akkor egy plusz pályázatot kellene kiírni. Például az egyik 
pályázat egyetlen célt jelölt meg, az udvari medence felújítását, ami nagyon hasznos, és jó kelléke egy óvoda 
udvarának - főleg a nyári időszakban -, de kimondottan ebben a pályázatban ezt a célt nem javaslom támogatni. 
Az Önkormányzatnak azonban ez lehet feladata. Azért mondtam el, hogy indokoljam, hogy a konkrét 
összegeknél miért akkora összeget javaslok. A lehetőségeknél a keret szempontjából maximum összegeket 
igyekeztem javasolni.  
 
Gyurákovics Andrea: Az említett Kicsi Bocs Óvoda a körzetemben található, akik a medence felújítást 
szeretnék. Amennyiben ebben a pályázati keretben nem tudjuk őket támogatni, mi az a pályázat, ahol meg tudják 
ezt a tervet valósítani? Ha nincs, akkor én mindenképpen szeretnék kérni erre pályázati támogatási pénzt ebben 
a napirendben. 
 
Görgényi Máté: Azt gondolom, hogy ez már a következő Képviselő-testület feladata lesz. Ebben a pályázatban 
nem támogatom a programot, azon kívül az odaítélhető összegek jelentős részét „vinné el”. Az intézményi 
zöldprogram keretei kimondottan azokat a célokat kívánják szolgálni, amik a környezettudatos gondolkodás 
irányába visznek: például a „magasított ágyás”, ami egyre divatosabb, dekoratív és oktatási célra is jól 
használható megoldása a növényültetésnek, vagy fűszerkertek kialakítása, ismeretterjesztő programok 
megvalósítása. Ugyanígy nem javaslom a KRESZ pálya árnyékolását sem, bár iszonyatosan fontos feladat, hogy 
napsütésben is lehessen használni, meg fogjuk találni ennek a forrását is. Érezzük a benyújtott pályázatok 
volumenéből, valamint a kért programok típusából is, hogy „meglódultak” a kérések, ami talán annak is 
köszönhető, hogy egy kampányidőszak finisében vagyunk. Elnézést, ha valaki nem ért ezzel egyet, de szeretném 
kérni a Bizottságot, hogy ennek a pályázatnak a kijelölt céljai mentén haladjunk.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem lehet keretösszeget emelni? 
 
Görgényi Máté: Költségvetés módosítással járna, tekintettel arra, hogy a soron 10.300.000 forint van, a 
benyújtott pályázatok összege 19 millió forint. Amire javaslatot teszek, azzal fél millió forintot hagyunk a soron, 
mert a veszélyes hulladékgyűjtésre el van különítve, de a volumenét nehéz pontosan meghatározni, ezért legyen 
bizonyos „mozgástér”. Ezt majd a következő Képviselő-testület fogja tudni kezelni. Fontosnak tartom, hogy ezek 
a dolgok is megvalósuljanak, de nem ennek a pályázatnak a keretein belül. Ahol több célt megfogalmazott az 
intézmény a pályázatában, ott az általam elmondott szempontok szerint javaslom, hogy felhasználják a 
forrásokat. Ha szükségesnek tartja a Bizottság, akkor fel is sorolom, hogy melyek azok a célok, amiknél nem 
látom, hogy ebbe a pályázatba illene bele. Megteszem a javaslataimat. 
 
Csicsergő Óvoda  500.000 Ft 
Csudafa Óvoda  600.000 Ft 
Epres Óvoda  900.000 Ft 
FEBI   550.000 Ft 
Kerekerdő Óvoda 800.000 Ft 
Kicsi Bocs Óvoda  0 
Liliom Óvoda   500.000 Ft 
Méhecske Óvoda  600.000 Ft 
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Napfény Óvoda  1.000.000 Ft 
Ugrifüles Óvoda  1.000.000 Ft 
 
Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Iskola   300.000 Ft 
József A. Ált. Iskola és AMI   300.000 Ft 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI 300.000 Ft 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola   400.000 Ft 
Kőrösi Csoma S. Kéttannyelvű Ált. Iskola  300.000 Ft 
Leövey Klára Gimnázium    300.000 Ft 
Molnár Ferenc Ált. Iskola    400.000 Ft 
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gimnázium  300.000 Ft 
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimnázium  300.000 Ft 
Weöres S. Ált. Isk. és Gimnázium   400.000 Ft 
  
Összesen: 9.750.000 Ft. 
 
Apollónia Aranka: A Kosztolányi Dezső Általános Iskola 391.000 forintot kért.  
 
Görgényi Máté: Akkor ezt módosítom 391.000 forintra. Akkor ez összesen: 9.741.000 forint. Több kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-318/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 285/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2019” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról 9.741.000 Ft-tal 
támogatja. 
2./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2019” 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: 2020. május 15.; az elszámolási határidő: 2020. május 29.  
 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 

TÁMOGA
TÁSI 

ÖSSZEG 
(Ft) 

Csicsergő Óvoda  
Thaly K. u. 38. 

KRESZ-pálya árnyékolása, zöldfelület képzés és bővítés, állatkerti látogatás: 
intézményi belépő, buszbérlés, foglalkozások költsége. 

500.000 

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9.  

Zöldsarok kialakítása (akváriumhoz bútor, akvárium, technikai eszközök, 
dekoráció, halak, növények, táp), múzeumlátogatások (belépők, 
múzeumpedagógiai foglalkozások), zöldfelület növelése, fűszersarok 
kialakítása (ágyás kialakításához eszközök, növények, virágok, fűmag, 
palánták, szobanövények, fűszernövények, trágya, virágföld, fahíd), természet- 
és környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és játékok vásárlása. 

600.000 

Epres Óvoda 
Epreserdő u. 10. 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére (termőföld, növények, farönk, festék), 
szenzoros ösvények kialakítása (töltőanyagok, takaróponyva), „Bogárháton” 
program, autóbuszos kirándulások, Óvodai Zöld Nap megrendezése 
(lebonyolításhoz anyagvásárlás, jutalmazás). 
 
 
 

900.000 
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Ferencvárosi 
Egy. Bölcsődei 
Intézm. 
Ráday u. 46.  

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló eszközök beszerzése: mágneses 
szelektívhulladék-gyűjtés játék, szenzoros réti fali panel, Négy Évszak Fája, 
zöldsarok kialakítása. 

550.000 

Kerekerdő Óvoda 
Vágóhíd u. 35-
37. 

Kirándulások buszköltsége, komposztáló, magaságyás kialakítása zöldítéssel, 
madáretetők, ismeretterjesztő társasjáték. 

800.000 

Kicsi Bocs Óvoda 
Erkel u. 10. 

Udvari medence felújítása (bontás, építés, pancsoló kialakítása). 0 

Liliom Óvoda 
Liliom utca 15. 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, kirándulások 
buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek és játékok beszerzése. 

500.000 

Méhecske Óvoda 
Ifjúmunkás u. 30. 

Terráriumba teknős, „Bogárháton” program, zöldítés (növények, virágföld, 
geotextil, támfalhoz faanyag), kerti szerszámok, locsolótömlő kocsival, kerti 
tárolóház, meteorológus állomás, kis „laboratóriumok”, madáritató, füvészkerti 
foglalkozás. 

600.000 

Napfény Óvoda 
Napfény utca 4. 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége (madarászovi, 
„Bogárháton” program, állatbemutató, sünóra), zöldítés (növények, palánták, 
virágok, fák, föld, trágya, fűpótlás), virágtartók, kerti szerszámok, kirándulások 
(buszbérlés, belépők), akváriumi növények és halak pótlása, könyvek 
vásárlása, távcsövek, bogárnézegetők, nagyítók, 1 db helyiségbe 
légkondicionáló, homokozók fedése, árnyékolók, napernyők. 

1.000.000 

Ugrifüles Óvoda  
Hurok u. 9. 

2 akvárium és 1 terrárium kialakítása teljes felszereléssel (halak, növények, 
víztisztító, eledel, állatok), füvesítés gyepszőnyeggel, műfű, növényvásárlás. 

1.000.000 

 
ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

 
TÁMOGA

TÁSI 
ÖSSZEG 

(Ft) 

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

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj, étkezés), 
intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások, vetélkedők, szakkörök 
lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), zöldítés. 

300.000 

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

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

300.000 

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

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek megrendezése 
(alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), zöldsarok kialakítása (növények, 
zöldségek, faanyag, kerti szerszámok, virágföld). 

300.000 

Kosztolányi D. 
Általános Iskola 
Ifjúmunkás u. 1. 

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag, ágyásszegély, 
mulcs, virágföld, hagymák), fák információs tábláinak kialakítása, 
madárismeretető molinó), madarász suli programsorozat, szakkörök, versenyek 
és kiállítások lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program 
részvételi díja, folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, padok, zöldsarok 
és szemétgyűjtő kialakítása (növények, terrárium, akvárium, faanyag, 
szerelvények, felületkezelés). 
 

391.000 

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

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség, belépők, 
foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás, szakkörök, versenyek 
lebonyolítása (alapanyag, eszközök, jutalmazás, kirándulás), zöldítés 
(növények, virágtartók, szerszámok). 
 

300.000 
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Leövey Klára 
Gimn. Vendel u. 
1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás, 
szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások, kirándulások, terepgyakorlat 
költségei (utazás, szállás, étkezés, belépők, foglalkozások), zöldítés (növények, 
növényvédelem, kerti eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok). 

300.000 

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, kerti eszközök), állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

400.000 

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

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti eszközök), kirándulások, 
múzeumi órák, üzemlátogatások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, 
belépők, programok költsége), környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása, 
vetélkedő  lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás). 

300.000 

 
 
Szent-Györgyi 
Albert Ált. Isk. és 
Gimnázium,  
Lónyay u. 4-8. 

Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba eszközigénye, rajz- és 
fotópályázat lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), társasjátékok, 
szakkönyvek és folyóiratok, kirándulások, állatkert, múzeumok (belépők, 
foglalkozások), szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek, térkép, 
eszközök). 

300.000 

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

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi órák, előadások 
(utazási költség, belépők, szakvezetés), magaságyás kialakítása és zöldítés 
(növények, termőföld, fűmag, kerti szerszámok, növényvédő szerek, 
műtrágyák), folyóirat előfizetés. 

400.000 

 

ÖSSZESEN: 
 

9.741.000 

 
3./ 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, azzal, hogy a visszafizetési kötelezettséget határidőre nem teljesítő nevelési, oktatási 
intézménnyel a támogatási szerződés – tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás értelmében: „Érvénytelen annak a 
pályázónak a pályázata, aki a korábbi pályázaton elnyert összeggel nem tudott elszámolni.” – nem köthető meg.  
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2019. szeptember 25. 
                2./ pont tekintetében: 2020. május 15. és május 29. 
   3./ pont tekintetében: 2019. október 11. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
Gyurákovics Andrea, a Bizottság tagja nem szavazott. 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Jegyzőkönyvben rögzíthetjük, hogy Frakcióvezető Asszony demonstratív jelleggel nem 
szavazott.  
 
 
3./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének 
módosítása 

Sz-311-313/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Visszautasítom, hogy demonstratíve nem szavaztam az előző napirendnél. Azért nem 
szavaztam meg ezt a napirendi pontot, mert a többi intézménnyel szemben nem tartottam volna fairnek, ha 
tartózkodom. Most direkt megnéztem, hogy milyen összegek vannak, és csak egyetlen óvodának nem lett adva 
semmilyen összeg. Pont az az óvoda van az én körzetemben. Ez a pályázat minden évben meg van, nem csak 
kampányidőszakban, ez attól független. Nekem, mint körzetes képviselőnek, az a dolgom, hogy a körzetemben 
lévő intézményeket maximálisan próbáljam támogatni.  
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Görgényi Máté: Akkor mégiscsak demonstratív jelleggel nem szavazott Frakcióvezető Asszony. Az adott 
intézmény legnagyobb sajnálatomra semmilyen egyéb célt nem jelölt meg. Ha benne lett volna a pályázatban 
bármilyen egyéb cél, akkor van mérlegelési lehetőség. Mivel az egyetlen megadott cél a medence felújítása volt, 
ezért ha az összeg tört részét odaadjuk, az nem megfelelő és elegendő ahhoz. Most nem tudtunk mást tenni, 
mint ha azt a célt nem támogatjuk, akkor az összeget nullára állítjuk be.  
 
Gyurákovics Andrea: Részemről lezártnak tekintem. „Lovagolhatunk a szavakon”, de azt gondolom, hogy a 
Bizottság idejét ne raboljuk, majd utána megbeszéljük négyszemközt. 
 
Sz-311/2019. sz. előterjesztés 
 
Szilágyi Zsolt: Csak egy pikírt megjegyzésem lenne: hogyan lehet valamit úgy eltéveszteni, hogy a liftfelújítást 
kapufelújításnak nézi valaki. 
 
Görgényi Máté: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-311/2019. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 286/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Lónyay u. 58. - Ráday u. 59. Társasház a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 800.000 Ft 
összegű támogatásból a felvonó felújítását elvégezze, és a VVKB 230/2019. (VI.26.) sz. határozatában szereplő 
táblázat 114. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

114. 
Lónyay u. 58. - 
Ráday u. 59. 

felvonó felújítása (járulékos 
munkákkal) 

800.000 Ft 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-312/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-312/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 287/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Üllői út 53/B szám alatti társasház a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 800.000 Ft összegű 
támogatásból az elektromos hálózat felújítását elvégezze, és a VVKB 230/2019. (VI.26.) sz. határozatában 
szereplő táblázat 226. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

226. Üllői út 53/B 
elektromos hálózat felújítása (járulékos 

munkákkal) 
800.000 Ft 
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Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-313/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-313/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 288/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. 
kerület, Üllői út 121 NAGYVÁRAD TÉRI TÁRSASHÁZ a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 3.400.000 
Ft összegű támogatásból a tetőfelújítását elvégezze, és a VVKB 230/2019. (VI.26.) sz. határozatában szereplő 
táblázat 243. számú sorát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 

243. 
Üllői út 121 

NAGYVÁRAD 
TÉRI TÁRSASHÁZ 

tetőfelújítása (járulékos munkákkal, 
Üllői úti lépcsőház felett) 

3.400.000 Ft 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Vendéglátó terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelem díszburkolatos területre 

Sz-320-321/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-320/2019. sz. előterjesztés 
 
Szili Adrián: Egy módosítást szeretnék kérni. Kollégáink egyeztettek közben az illetékes szakterülettel. Az 
előterjesztésben, a Hatósági Iroda által kiállított dokumentum alapján a Kft. bejelentett és nyilvántartásba vett 
nyitvatartási ideje H-P: 8.00-22.00 óráig, Szo-V: 9.00-21.00 óráig szerepel. Mind a két időtartam véghatárideje 
egy órával korábban van, tehát: H-P: 8.00-21.00 óráig, Szo-V: 9.00-20.00 óráig. Ez vonatkozik a határozati 
javaslatban a teraszra is.  
 
Gyurákovics Andrea: Ebben a napirendben két előterjesztés van. Az egyik a Csarnok tér 5., a másik a Ferenc 
tér 11. A Borbíróság a tavalyi kérelme szerinti ugyanazt a területet kéri. A Ferenc tér 11. szám esetében 
ugyanazok a négyzetméterek vannak? Az új teraszpályázat feltételei között szerepel egy olyan pont, hogy a 
társasházak nyilatkozata szükséges a kapubejáró szabadon hagyása miatt. Beszélgettem a Ráday utcai 
társasházakkal, és nagyon pozitív a visszajelzés erre vonatkozóan. Nagyon örülnek, hogy bekerült ez a kitétel 
ebbe a pályázatba, mert már most visszabontották a teraszt azok a vendéglátó egységek, akik kicsit „túllőttek a 
célon”. Elindult a folyamat pozitív irányba. Köszönöm szépen.  
 
Görgényi Máté: Köszönjük Frakcióvezető Asszonynak a visszajelzést, mert tudjuk, hogy folyamatosan ellenőrzi 
a területet és számunkra mindig friss, hasznos információkkal szolgál. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a Sz-320/2019. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, azzal a módosítással, hogy a kiszolgálási 
időt H-P: 8.00-21.00 óráig, Szo-V: 9.00-20.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben határozza meg. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 289/2019. (IX.25.) 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 
8.00-21.00 óráig, szombaton és vasárnap 9.00-20.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az 
alábbi bontásban hozzájárul: 
-2019. október 1. - 2019. október 31. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es 
területére, 
-2019. november 1. – 2020. február 29. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 2 m2-es 
területére, 
-2020. március 1. – 2020. április 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es 
területére, 
-2020. május 1. – 2020. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 8 m2-es 
területére, 
-2020. május 1. – 2020. 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 80%-a, illetve 85%-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-321/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-321/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 290/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Winecourt Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 5.) 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 20 m2-es területére 2019. október 5. – 2020. április 19. közötti időszakra, és a 
díszburkolatos gyalogjárda 40 m2-es területére 2020. április 20. – 2020. október 4. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, az alábbi feltételekkel: 
-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) 
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5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem 
Sz-314/2019., Sz-316/2019. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-314/2019. sz. előterjesztés 
 
Szilágyi Zsolt: Ezzel a területtel már foglalkoztunk az előző ülésen is. Az Angyal utca és Soroksári utca sarkán 
épül a B&B Hotel, amihez most a darut kérik. Az volt a problémám, hogy a Soroksári úti részen – tudom, hogy a 
Fővároshoz tartozik – egy szalaggal volt elválasztva a gyalogosforgalom az úttesttől. Írtam a Közterület-
felügyeletnek, a Városüzemeltetési és Felújítási Irodának, akik továbbították a levelemet a Fővárosi Rendészeti 
Igazgatóságra. Beszéltem velük telefonon, kimentek, megállapították, hogy nem volt szabályos a szalag és 
raktak oda helyette egy kerítést. A babakocsiknak elég szűkös így is, és a kanyarban nem látják az autósok a 
gyalogosokat, és fordítva. Azt szerettem volna elérni, hogy fából – ahogyan más építkezéseken is szokott lenni – 
építsenek egy keretet az építtetők. Ha ezt a darut megépítik, nem hiszem, hogy csak az Angyal utcában fognak 
daruzni, szerintem az ki fog nyúlni a Soroksári útra is. Ma reggel kaptam egy állampolgártól egy olyan 
információt, hogy heggesztés folyt, és a szikra hullott le oda, ahol a gyalogosok járnak. Felülről semmilyen 
védelem nincs. Tud segíteni nekem a Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda abban, 
hogy ezt jelzi a Főváros felé? Biztosan fel fogom ma őket hívni és hátha elérem, hogy csinálnak egy 
faszerkezetet, ami biztonságosabb lesz. Van egy tábla kirakva, hogy 40-el lehet menni, mert szűkül az út és 
gyalogos átkelőhely is van, de tegnap ez a tábla két autó között volt. A járdáról látszik, de az útról nem igazán. Jó 
lenne, ha kihelyeznének egy normális, magas táblát, mert ez lent van, kb. 1,2 méter magasan és nem látszik. A 
keret pedig mindenképpen kellene, mert amikor fent dolgoznak, hullik le a vakolat, a hegesztési hulladék az 
emberek fejére. Nem nagyon van lehetőség kikerülni, mert vagy az autóút van, vagy át kell menni a Boráros 
térre, de azon a környéken nincs zebra, tehát óriási kerülő.  
 
Rimovszki Tamás: Ez a probléma felmerült a múltkori ülésen is, és azóta voltunk ott bejáráson. Ez a terület át 
van adva a kivitelezőnek, és az ő felelőssége, hogy mit használ. A katasztrófavédelem tudja elrendelni, hogy 
fedettnek kell lenni vagy sem. Jelen pillanatban a közlekedés szempontjából megfelel, de nem biztos, hogy 
munka vagy gyalogos szempontjából igen. Ki kell hívni a katasztrófavédelmet, akik eldöntik, hogy meg kell-e 
építeni az alagutat vagy sem, ami egyébként nem egy olcsó dolog. Az Ipar utcai kereszteződésnél, a leégett 
háznál a kivitelező meg fogja építeni saját magától. Jelezni fogom a közbiztonsági referensnek, hogy hívja ki a 
katasztrófavédelmet és állapítsák meg, hogy ez veszélyes vagy sem. Még a szalag is megfelelt, de a kerítés 
sokkal jobb. Ha nem csinálja meg a kivitelező, akkor a katasztrófavédelem tudja őket kötelezni. 
 
Görgényi Máté: A kivitelező megkapta munkára a területet, és a tevékenysége a közterületre van kihatással. Ha 
valaki sétál az utcán, és a fejére dobnak egy sörösüveget egy társasházból, akkor is a közterületen szenvedi el a 
balesetet. Ha ráhullik valakire a hegesztési szikra a közterületen, ez ugyanaz. Ilyen szempontból az építtető 
irányába akár a Közterület-felügyelet is tudna tenni valamit. Ha nem locsolják a közterületet a bontásnál, az a 
miénk. Mitől válik azzá? Gyakorlatilag az építkezésen végzett tevékenység károsultjai, akik azon kívül laknak, de 
„nyelik a port” vagy a szikrát a „nyakukba kapják”. 
 
Szilágyi Zsolt: Igazgató Úrnak megfogadtam a tanácsát, és úgy is kezdtem, hogy felhívtam a 
Katasztrófavédelem Főigazgatóságát, akik azt mondták, hogy ez rájuk nem tartozik, hanem a Fővárosi 
Rendészeti Igazgatóság Építési Hatóságára tartozik. Hivatalos papírt kaptam a Fővárostól, hogy szabálytalan volt 
a szalag kihelyezése, mert balesetveszélyes volt. Állítólag ez a mozgatható kerítés most szabályos, de a 
faszerkezetre vonatkozóan nem adtak választ. Az a baj, hogy a hivatalok „dobálóznak” oda-vissza. Találjunk egy 
jogi utat, ami igazolja, hogy akkor kinek van ebben felelőssége. A katasztrófavédelem azt mondta, hogy nincs 
felelősségük, mert nem rájuk tartozik. Akkor kire? Múltkor is említettem, hogy láttam, amikor óriási kalapáccsal a 
betonfalat ütötték belülről kifelé, ami hullott.  
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, a Bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
 
Rimovszki Tamás: Két dologról beszélünk. Az egyik munkavédelmi jellegű, a másik közlekedéstechnikai. Ezen a 
bejáráson ott volt a BKK által Ferencvárosban megbízott Katona Krisztina, aki elmondta, hogy a szalag 
szabályos. Ezt ők döntik el, hogy kell elhatárolni. Amikor megkapták az engedélyt, akkor még ment a villamos 
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felújítás és ott jártak a villamospótló buszok. Azért nem adták meg a nagyobb területfoglalási engedélyt, mert a 4-
es, 6-os villamospótló buszok nem tudtak megállni. A katasztrófavédelmet nem értem, mert ők is ott voltak a 
bejáráson, és nem tettek hozzá semmit, ahogy nem is szoktak. Nagy tapasztalatuk van abban, hogy 
„elmismásolják”, hogy milyen munkát kinek kell végezni. Meg fogom én is kérdezni, hogy kinek van ebben 
felelőssége. Azon a bejáráson elhangzott, hogy ez a katasztrófavédelem feladata, ezért mondtam ezt az 
információt. Mi is mindig odafordulunk, amikor a mellettünk lévő, Ferenc krt. 10. szám alatti háznak állandóan 
omlik a vakolata. Igaz, hogy mi szalagozzuk ki, de a katasztrófavédelem jön ki, és hárítja el a problémát. Minden, 
ami ilyen jellegű, azt ők csinálják, úgyhogy nem értem, hogy miért „rázzák le magukról”.  
 
Szili Adrián: Ha ez a reakció a katasztrófavédelem részéről, akkor ezt a panaszt az építésfelügyelet részére át 
kell adni. Ők az illetékesek ebben az ügyben. 
 
Görgényi Máté: Akkor abban megállapodhatunk, hogy a Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetési és 
Felújítási Iroda megtesz mindent annak érdekében, hogy az illetékest felhajtsák és a szükséges intézkedéseket 
megtegyék. Legalább feljelentés szinten, mert akkor eljut az információ minél több fórumhoz.  
 
Gyurákovics Andrea: A felvonulási terület kialakításra irányuló kérelemre mi adunk engedélyt. Lehetséges, 
hogy nem adjuk meg az engedélyt a daruzáshoz, és megindokoljuk azzal, hogy megpróbálunk pressziót 
gyakorolni a kivitelezőre, hogy tegyen eleget a kötelezettségének, amit munkavédelem miatt meg kell, hogy 
tegyen? Ezek szerint már volt bejárás és megpróbálták neki ezt sugallni, de ennek ellenére nem teszi meg. Van 
erre lehetőségünk vagy ez valamilyen más problémát vet fel? 
 
Mészáros László: Azt javaslom, hogy adjuk meg az engedélyt, csak feltételül írjuk bele a kérésünket. Ne 
akadályozzuk az építkezést. 
 
Görgényi Máté: Az illetékességünk az Angyal utcára terjed csak, ahova toronydarut akarnak építeni, és nem 
kellene lassítani az építkezést. Azonban elhangzottak olyan szempontok, érvek, kérések az iroda felé, ami a 
munkabiztonságot és a lakosság érdekeit szolgálják. Ezeket nem hagyjuk figyelmen kívül. 
 
Szili Adrián: A Bizottság a terület odaítélésében tud dönteni. Ezek érvényes építési engedéllyel és 
forgalomtechnikai hozzájárulással rendelkező munkák. Igazgató Úrral holnap kimegyünk a helyszínre egyeztetni 
velük, de ettől függetlenül a Képviselő Úrtól jött bejelentést az építésfelügyelet részére el kell juttatnunk. Az 
építkezésnél komoly határidők vannak, komoly organizációs terv alapján haladnak, és komoly bérleti díjak 
vannak. A szakfelügyeletek által engedélyben foglaltakat be kell tartania. Az építésfelügyelet tudja kötelezni őket, 
hogy milyen kiegészítő építményeket tegyen oda a maximális biztonság érdekében. Tájékoztatni fogjuk Szilágyi 
képviselő urat. 
 
Görgényi Máté: Számítunk az együttműködésükre ebben a kérdésben. További kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk az Sz-314/2019. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
További hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 291/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bak és Társa Közút Kft. 
(2161. Csomád, Kossuth Lajos utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37902/2) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Angyal u. 1. - 5. 
szám előtti útpálya összesen 90 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület 
kialakítására, toronydaru építés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra: 
2019. október 19. és 20. napjára 2 napra 
2019. november 02. és 03. napjára 2 napra 
2019. november 09. és 10. napjára 2 napra 
2019. november 16. és 17. napjára 2 napra összesen 8 napra 
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a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, a 8 
napra összesen: 165.600,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-316/2019. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-316/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 292/2019. (IX.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Orinion Way Kft. (2642. 
Nógrád, Váci u. 55.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(37913) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ipar u. 5. szám előtti útpálya összesen 100 m2-es területére 
forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által 
kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra: 
2019. október 08. napjára 1 napra, összesen 1 napra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, az 1 napra összesen: 19.600,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Zárt ülést rendelek el. 
 
A 6. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VVKB 293/2019. (IX.25.) 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   
 
 


