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

Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2011. október 4-én 15.00 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,
Béri Anita,
Loksa Gábor – tagok.

Formanek Gyula – alpolgármester,
dr. Ódor Éva – jogi tanácsadó.

Hivatal részéről: Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,
Dankó Rita – megbízott főépítész,
Madár Éva – irodavezető,
dr. Szabó József Zoltán – irodavezető,
Vincze Attiláné – környezetvédelmi munkatárs,
Millner Csilla – ügyintéző,
Dr. Pap Ágnes – jegyzőkönyvvezető.

Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagja van 
jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést megnyitom. Javaslom, napirendre venni a „Javaslat a 2011.  
évi költségvetés módosítására” című, 220/2011. számú előterjesztést. Alpolgármester úr kérése, hogy  
azon napirendi pontokat, melynek előterjesztője, első napirendi pontok között tárgyalja a bizottság. Így  
az  első  napirendi  pont  a  „Javaslat  a  Ferencvárosi  Önkormányzat  Közalapítványi,  Kuratóriumi  és  
Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjére”, a második napirendi pont a „Javaslat a 2011. évi költségvetés  
módosítására”  lenne.  Ezt  követően a  meghívóban szereplő  sorrendben folytatódna az  ülés.  Egyéb  
javaslat, észrevétel?

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



VVKB 268/2011. (X.04.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak  
cseréjére

218/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására
220/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./  Az  állattartás  rendjéről  szóló  …/2011.  (…….)  önkormányzati  rendelet  megalkotása,  és  ezzel  
egyidejűleg  az  állattartás  rendjéről  szóló  1/2000.  (II.  1.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  
helyezése

210/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

4./ Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére
Sz-557/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

5./ Javaslat a szelektív hulladékgyűjtők felborításának megakadályozására
Sz-576/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

6./ Bp. IX. Ker. Lobogó utca 20. sz. előtti járdaszakasz befejezése
Sz-577/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

7./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások
Sz-573-574/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

8./ Közterület-használati kérelem
Sz-580/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

 (5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság 
tagjainak cseréjére

218/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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Martos Dániel:  Az alapítványok közül a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány és a Ferencvárosi 
Környezetvédelmi  Közalapítvány  tartozik  a  bizottság  kompetenciájába.  Tudomásom  szerint  minden 
érintett szervezet, párt eljuttatta javaslatait. 

Formanek  Gyula:  Néhány  pontatlanság,  elírás  van  az  előterjesztésben.  Kandolka  László  címe 
helytelen, javítani fogjuk. Bánsághi úrtól elnézést kérünk, nevének nem pontos feltüntetéséért. 

Martos Dániel: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javaslom, hogy egy határozattal döntsünk a két  
alapítvány esetében a javasolt módosításokról. 

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

VVKB. 269/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a 
Képviselőtestületnek  a  218/2011.  sz.  –  ”Javaslat  a  Ferencvárosi  Önkormányzat  Közalapítványi,  
Kuratóriumi  és  Felügyelő  Bizottság  tagjainak  cseréjére”  című  –  előterjesztés  1.  és  2.  határozati  
javaslatának pontjait. 
Határidő: 2011. október 5.
Felelős: Martos Dániel elnök

(5igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

2./ Javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására
220/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

VVKB. 270/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a 
Képviselőtestületnek  a  220/2011.  sz.  –  ”Javaslat  a  2011.  évi  költségvetés  módosítására”  című  – 
előterjesztést.
Határidő: 2011. október 5.
Felelős: Martos Dániel elnök

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

3./ Az állattartás rendjéről szóló …/2011. (…….) önkormányzati rendelet megalkotása, és ezzel 
egyidejűleg az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II.  1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése

210/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Martos Dániel: A rendelet betartatása lesz a kemény feladat. Kérdés, észrevétel?
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

VVKB. 271/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek,  
hogy az állattartás rendjéről szóló …/2011. (…) számú önkormányzati rendelettervezetet – 210/2011. 
sz. előterjesztés – egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2011. október 5-i képviselőtestületi ülés
Felelős: Martos Dániel bizottsági elnök

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

VVKB.272/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek  
a  210/2011.  sz.  előterjesztés  alapján  alkossa  meg  az  állattartás  rendjéről  szóló  …/2011.  (…….)  
önkormányzati rendeletét. 
Határidő: 2011. október 5-i képviselőtestületi ülés 
Felelős: Martos Dániel elnök

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

4./ Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére
Sz-557/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Martos Dániel:  Az előző bizottsági ülésre nem készült el az előterjesztés. Jelenleg két ajánlat van,  
egyik a FESZOFE Kft., a másik a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részéről. A kedvezőbb ajánlatot a  
Fővárosi Csatornázási Művek adta.

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

VVKB.273/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1. javasolja  a  Polgármester  úr  részére,  hogy  a  Fővárosi  Csatornázási  Művek  Zrt-vel  kössön 

határozatlan  határidejű  szerződést  a  Markusovszky  parkban  lévő  automata  illemhely 
üzemeltetésére az Sz-557/2011.  számú előterjesztéshez  mellékletét  képező szerződés szerint,  
bruttó 93.750,- Ft/hó díjért. A Bizottság a 2011. évi díjat (bruttó 281.250,- Ft) a 3610. köztisztasági  
feladatok költségvetési soron lévő fedezetből biztosítja.

2. felkéri  a  Képviselőtestületet,  hogy  a  költségvetés  soron  következő  módosításakor  a  3610. 
köztisztasági  feladatok  költségvetési  sort  bruttó  281.250,-  Ft  összeggel  emelje  meg  a  3141.  
parkfenntartási költségvetési sor terhére.

3. felkéri  a  Képviselőtestületet,  hogy  a  2012.  évtől  kezdődően  az  üzemeltetéshez  szükséges  
fedezetet  (évi  bruttó  1.125.000,-  Ft-ot)  a  3610.  köztisztasági  feladatok  költségvetési  soron 
biztosítsa.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

5./ Javaslat a szelektív hulladékgyűjtők felborításának megakadályozására
Sz-576/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

Görgényi Máté: Különösebb kiegészítésem nincs. Kérem a bizottságot, hogy támogassa a javaslatot. 

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

VVKB.274/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság közbiztonsági okokra tekintettel  
felkéri a Polgármester urat, hogy a József Attila lakótelep területén található szelektív hulladékgyűjtő  
szigetek köré rácsok, vagy egyéb a hulladéktárolók felborítását gátló megoldás felszerelése ügyében  
tegyen intézkedéseket.
Határidő: 2011.10.31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

6./ Bp. IX. Ker. Lobogó utca 20. sz. előtti járdaszakasz befejezése
Sz-577/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

Görgényi  Máté: Gyakorlati  megoldást  és  befejezést  igénylő  feladat.  Kérem  a  bizottságot,  hogy  
támogassa a javaslatot.

Martos Dániel: A „maradék” járdaszakaszt pontosabban kellene meghatározni.

Görgényi Máté: Lényegében a befejezetlen járdaszakaszról van szó, akik ismerik a helyszínt pontosan 
tudják.  A  társasház  tulajdonában  van  a  közvetlen  körülette  lévő  aszfaltos  rész,  az  önkormányzat  
tulajdonában az azt körülvevő terület. A területen elkezdődött  a sár kialakulását meggátolni hívatott  
gyephézagos megoldás, de ez csak az első lépcsőház előtti szakaszon történt meg. A kérés az, hogy 
ezt vigyük végig mind a három lépcsőház előtt. 

Martos  Dániel:  A  határozati  javaslatban  szerepelő  „maradék”  szó  helyett,  a  „befejezetlen”  
megfogalmazást javaslom. 

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

VVKB.275/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy  
tegyen  intézkedéseket  a  Lobogó  utca  20.  szám  előtti  a  befejezetlen  járdaszakasz  befejezésére, 
gyephézagos térkő használatával.
Határidő: 2011.10.31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

7./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások
Sz-573-574/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB.276/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1./  a.)  hozzájárul a  Budapest,  IX.  kerület,  Börzsöny  u.  8. szám  alatti  társasház  által  2010-ben 
homlokzatszigetelés  felújítására elnyert  1.000.000,-Ft  támogatás  felhasználási  határidejének  2012. 
december  31-ig történő  meghosszabbításához  és  homlokzat  veszélytelenítésére  történő 
átcsoportosításához.

b.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására.
2./  a.)  hozzájárul a  Budapest,  IX.  kerület,  Üllői  út  181-185. szám  alatti  társasház  által  2010-ben 
fűtéskorszerűsítésre elnyert 1.000.000,-Ft támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig 
történő meghosszabbításához.

b.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

8./ Közterület-használati kérelem
Sz-580/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Martos Dániel:  Mátyás u. 8. szám alatti ingatlan tulajdonosa a közterület-használati díj elengedését 
kéri. Az előterjesztő álláspontja szerint a díjmentesség megadásának nincs jogszabályi alapja. 

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

VVKB.277/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  a  polgármester  Úr  részére 
javasolja, hogy a Bp. Főv. IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37063, 37048) hrsz-ú  
közterületeken,  a  Budapest,  IX.  ker.  Mátyás  u.  8.  –  Imre  u.  6.  sz.  (saroképület)  előtti  gyalogjárda  
összesen  162  m2-es  területére,  anyagtárolás  (állvány,  stb.)  kihelyezés  céljára,  2011.  október  10. 
napjától  –  2012.  április  15.  napjáig  terjedő  időszakra  a  BMC  BUDAPEST  MUSIC  CENTER  Kft. 
(székhely:  1093  Budapest,  Lónyay  u.  41.)  részére  a  közterület-használati  hozzájárulás  kiadásra  
kerüljön.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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VVKB.278/2011. (X.04.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BMC Budapest  
Music  Center  Kft.,  az  1.  pontban  meghatározott  közterület-használatával  kapcsolatos  díjelengedési  
kérelmét jogszabályi megalapozottság hiányában elutasítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Martos Dániel bizottsági elnök

(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

Martos Dániel: Köszönöm a megjelenést. Két hét múlva találkozunk, addig is mindenkinek jó munkát  
kívánok.

k.m.f.

Martos Dániel 
elnök

     Görgényi Máté
jegyzőkönyv - hitelesítő
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