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A döntéshez egyszerű X  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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Tisztelt Bizottság! 
 
Ferencváros területén jelenleg az alábbi feladatokat szükséges megoldanunk, melynek finanszírozására 
a 3203-as költségvetési sor biztosít fedezetet. 
Középső-Ferencváros utcáinak takarítására szeretnénk egy takarítógépet biztosítani, melynek 
beszerzésére és működtetésére a FESZOFE Kft-t kérnénk fel. 
A Bakáts tér – Ráday utca kereszteződésénél, a Ráday u. 49. sz. előtt egy forgalomcsillapító, ún. 
„fekvőrendőr” kihelyezése vált szükségessé, a gyalogosok védelmében. 
A Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál térfigyelő kamera kihelyezését látjuk indokoltnak, a 
szabálytalan parkolás megakadályozására - mely mostanra mindennapossá vált, akadályozva a 
forgalmat. 
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Budapest, 2012. május 8. 
 
      Martos Dániel s.k.  
                                                                              elnök 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy Középső-
Ferencváros utcáinak takarításához egy darab utcatakarító gép beszerzésére és működtetésére 
kérje fel a FESZOFE Kft.-t, a 3203-as költségvetési sor terhére. 
 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
 
 
2. Határozati javaslat: 
 
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy egy 
fekvőrendőr, a Bakáts tér – Ráday utca kereszteződésénél, a Ráday u. 49. sz. előtt történő 
kiépítésére kérjen be árajánlatokat és azokat döntés céljából terjessze a Bizottság elé. Ennek 
fedezetét a 3203-as költségvetési sor biztosítja. 
 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
 
 
3. Határozati javaslat: 
 
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy 1 db 
térfigyelő kamera a Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál történő kihelyezésére és működtetésére 
kérjen be árajánlatokat és azokat döntés céljából terjessze a bizottság elé. Ennek fedezetét a 
3203-as költségvetési sor biztosítja. 
 
 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
 


