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

Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2011. május 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről

Ülés helye: 
Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Martos Dániel – elnök,
Veres László,
Görgényi Máté,
Hidasi Gábor,
Loksa Gábor,
Béri Anita – tagok.

Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János – polgármester,
Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője,
Kratschmer Anita – irodavezető-helyettes,
Szolnoki Ferencné – csoportvezető, 
Dankó Rita – Főépítészi Iroda,
dr. Szabó József Zoltán – jogi munkatárs,
Simon Miklós – Vagyonkezelési és Felújítási Iroda
dr. Tóth Anita – jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója.

Martos  Dániel:  Üdvözlök  mindenkit  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és
Környezetvédelmi  Bizottság  május  17-i  ülésén.  Megállapítom,  hogy  a  bizottság  6  fővel
határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm a Hivatal munkatársait és a Polgármester urat
is. A napirendi javaslattal kapcsolatban a tájékoztatók közül az 1., a 2. és a 3. számút javaslom
felvenni  a  napirendre.  Ezek  a  Mester  u.  43.  sz.  alatti épületről,  a Garden kft.  gallyazási
munkáiról,  valamint  a  Közterület-felügyelet  I-III.  havi  bevételiről  szólnak.  A  napirendi
javaslattal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás? Kérem,  szavazzunk  az így kiegészített
napirendi javaslatról. 



Több hozzászólás  nem volt,  a bizottság a  napirenddel  kapcsolatban az  alábbi  határozatot
hozta:

VVKB 152/2011. (V.17.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II.
forduló)

116/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)
117/2011., 117/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme
80/2/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4./. Közterület-használati engedélyek
Sz-315/2011., Sz-319-320/2011., Sz-324-325/2011., Sz-328/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

5./  Szerződéskötési  javaslat  az  önkormányzatunk  tulajdonában lévő  területeken illegálisan
lerakott vegyes és veszélyes hulladék eseti begyűjtésére 

Sz-316/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

6./ Tájékoztató a Budapest IX., Mester u. 43 szám alatti épületről
Sz-272/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bánfi Réka irodavezető

7./ Tájékoztató a Garden Kft. által 2011. április 9-től 15-ig végzett gallyazási munkákról
Sz-271/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző

8./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2011. I-III. hónap közötti bevételeiről
Sz-327/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(II. forduló)

116/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 153/2011. (V.17.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a 116/2011. sz. – ’’Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló)’’ című – előterjesztést.
Határidő: 2011. május 18.
Felelős: Martos Dániel elnök

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)
117/2011., 117/2/2011. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Martos Dániel:  A bizottság  kérésére  elkészült  a  zebrafestéssel  kapcsolatos költségvetési
módosító javaslat, amely szerepelni fog a módosító javaslatok között 3 millió  Ft összeggel.
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 154/2011. (V.17.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a 117/2011., 117/2/2011. sz. – ’’A Ferencvárosi Önkormányzat 2011.
évi költségvetésének módosítása (II. forduló)’’ című– előterjesztéseket.
Határidő: 2011. május 18.
Felelős: Martos Dániel elnök

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

3./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme
80/2/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot

sértene.

3



4./. Közterület-használati engedélyek
Sz-315/2011., Sz-319-320/2011., Sz-324-325/2011., Sz-328/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.

5./  Szerződéskötési  javaslat  az  önkormányzatunk  tulajdonában  lévő  területeken
illegálisan lerakott vegyes és veszélyes hulladék eseti begyűjtésére 

Sz-316/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.

6./ Tájékoztató a Budapest IX., Mester u. 43 szám alatti épületről
Sz-272/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bánfi Réka irodavezető

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.

7./ Tájékoztató a Garden Kft. által 2011. április 9-től 15-ig végzett gallyazási munkákról
Sz-271/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző

Hidasi  Gábor:  A tájékoztató nem elégített  ki,  véleményem  szerint  valótlanságok vannak
leírva  benne.  Szeretném mégegyszer  elmondani  a történetet:  Pénteken történt  a gallyazás,
amikor felhívtam Szolnoki Ferencné csoportvezető asszonyt, aki azt mondta, hogy beszél a
céggel, és valószínűleg el fogják szállítani a gallyakat. Akkor még szó sem volt arról, ami ide
le van írva, miszerint  „fentiekre tekintettel a gallyak  elszállítása a Polgármesteri Hivatallal
egyeztetettek szerint zajlott”. Ha Szolnoki Ferencné ezt nem tudta, és még rákövetkező héten
is  hiába beszéltem vele,  és még akkor sem tudta, akkor ez a válasz  utólagos kitalációnak
tekinthető. Ezért ezt a választ  semmiféleképpen nem tudom elfogadni. Ha pedig mégis  így
történt, akkor nem értem, hogy Csoportvezető Asszony miért  nem tájékoztatott engem egy
héten keresztül arról,  hogy le van egyeztetve az ügy.  A választ  tehát nem csak, hogy nem
fogadom el, de felháborítónak tartom. 

Szolnoki Ferencné: Nem írunk le valótlanságokat. Nincs minden egyes dolog velem személy
szerint  megbeszélve.  Amikor  beszéltünk  képviselő  úrral  azon a  pénteki  napon,  szóltam a
kollegámnak, aki azt mondta, hogy megpróbál intézkedni. A feladatot eredetileg úgy adtuk ki,
hogy abban  a  viharos időszakban a  gallyazás  az  elsődleges.  Kértük  a  céget,  hogy minél
hamarabb próbálja  meg elszállítani  a faanyagot. Azt is  el kell mondanom, hogy az utóbbi

4



időszakban  sok  vitánk  volt  a  levágott  gallyak,  és  a  kivágott  fák  mennyiségének  az
elszámolásával.  A  viták  során  foggal-körömmel  az  önkormányzat  érdekeit  védtük  annak
érekében, hogy ne több százezer Ft-okért szállítsanak el faanyagokat. Ezért megköveteljük a
kivitelezőtől, hogy amikor gallyaz vagy fát vág, kupacolja össze a hulladékot. Mi kimegyünk,
felmérjük  ezt,  és  ezzel  jelentős  költségeket  takarítunk  meg  az  önkormányzatnak,  hiszen
minden  egyes  munkás  mellett  nem állhat  ott  az  önkormányzat  képviselője.  Ezért  volt  az
megbeszélve,  hogy  a  gallyazás  után  kupacolnak,  azután  ellenőrzünk  és  csak  ezután
következhet az elszállítás. Tény és való, hogy a viharos idő miatt a kupacból szétfújta a szél a
gallyakat, és ezért kellett a FESZOFE Kft. munkásainak azt összerakni. 

Hidasi Gábor: Ha kimentek volna és megnézték volna a kupacokat, akkor észrevették volna,
hogy az egész kupacot öt méterrel arrébb fújta a szél, és így a járdán vannak. 

Martos Dániel:  Megkérem a képviselő  urat, próbáljon meg visszafogottabban fogalmazni,
még akkor is, ha jogos a kritika. Ha jól tudom, a kertészeti-parkfenntartási munkák jó részére
hamarosan lejárnak  a közbeszerzési eljárásban elnyert  szerződések Az önkormányzatnak a
jövőben  jobban  oda kell  figyelnie,  hogy  milyen  partnereket  választ  ki.  A  tájékoztatót  a
bizottság tudomásul vette.

A bizottság a  napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

8./  Tájékoztató  a  Ferencvárosi  Közterület-felügyelet  2011.  I-III.  hónap  közötti
bevételeiről

Sz-327/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője

A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot
sértene.

Martos Dániel: Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Martos Dániel 
elnök

Görgényi Máté
jegyzőkönyv-hitelesítő
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