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2011. október 25-én 15 órakor tartott rendkívüli 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.

Hivatal részéről: Madár Éva – megbízott irodavezető,
dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó,
dr. Szabó József – irodavezető,
Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője,
Kovács Henriett – jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Sebők Endre – környezetvédelmi főtanácsadó.

Martos  Dániel:  Üdvözlök  mindenkit  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
rendkívüli  ülésén.  Megállapítom,  hogy  a  bizottság  6  fővel  határozatképes,  az  ülést  megnyitom.  A  napirendi 
javaslathoz  képest  a  7.  napirendi  javaslatot,  -  a  ”József  Attila-lakótelepen  ideiglenes  piac  kialakítása”  című 
előterjesztést -, mint előterjesztő visszavonom. Ezt az előterjesztés a József Attila Városrészi Önkormányzat még 
nem  tárgyalta  meg,  kérem,  hogy  ezt  tegye  meg,  ha  valamivel  kiegészítenék,  akkor  azt  is  várjuk  az 
előterjesztéshez.
Kérdezem a jogi  referensünktől,  hogy a ”Tájékoztató  a Budapest  IX.,  Gönczi  Pál  utcában kétoldali  parkolás 
lehetőségének vizsgálatáról” című előterjesztést tárgyalhatjuk-e a Közterület-használati kérelmek napirendi pont 
keretén belül?

dr. Szabó József: A napirend keretében lehet róla beszélni.

Martos Dániel: Köszönöm. Kérem, szavazzunk a 7. napirendi javaslat levételéről.

VVKB 279/2011. (X.25.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  az  Sz-585/2011.  sz.  - 
”József Attila-lakótelepen ideiglenes piac kialakítása” című - előterjesztést napirendjéről leveszi.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Martos Dániel elnök

(6 igen, egyhangú)



(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról.

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

VVKB 280/2011. (X.25.) sz.
Határozat

Napirend:
1./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása

221/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása
Sz-581/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

3./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés 
Sz-582/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

4./ Viola u. 48. sz. társasház kérelme 
Sz-583/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

5./ Tompa utcai zöldfelületek teljeskörű felújítása
Sz-584/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

6./ Kerületi környezetvédelmi program készíttetése 
Sz-593/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

7./ József Attila-lakótelepen található, önkormányzati tulajdonú kiserdő cserje- és bozótirtási munkálatai
Sz-586/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

8./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások
Sz-587-588/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

9./ Közterület-használati kérelmek
Sz-589-590/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása
221/2011. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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Martos Dániel: Egy millió Ft-tal támogatnánk a ferencvárosi Rendőrkapitányságot. Kérdés, hozzászólás? 

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

VVKB 281/2011. (X.25.) sz.
Határozat

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek 
a 221/2011. sz. – ”A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” című – előterjesztést.
Határidő: 2011. november 9.
Felelős: Martos Dániel elnök

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

2./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása
Sz-581/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Martos Dániel: 4.600.000 Ft a kiosztható összeg, az igényelt összeg pedig összesen 7.388.159 Ft. Egy tervezett 
felosztás szerepel az előterjesztésben, ha mindenki egyet ért ezzel, akkor nem kezdenénk el újra szétosztani a 
támogatást. Ilyen javaslatot nem látok.
Kérem, szavazzunk az előterjesztésben feltüntetett összegek szerint a határozati javaslat elfogadásáról.

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

VVKB 282/2011. (X.25.) Módosította a VVKB 303/2011. (XI.08.) sz. határozata
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság az  „Óvodák  és  iskolák  a 
környezetvédelemért”  című pályázatra  beérkezett  tervek  megvalósítását  az  alábbiak  szerint  támogatja,  mely 
összeg 2012. június 30-ig használható fel a megjelölt célokra: 

Bölcsődék, óvodák

AZ INTÉZMÉNY 
NEVE, CÍME

TERVEZETT 
KÖLTSÉ

G

IGÉNYELT 
ÖSSZE

G

TÉMAKÖR TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE

Csicsergő Óvoda
Thaly Kálmán u. 38. 550.000,- 500.000,-

Csoportszobák és udvar zöldebbé tétele, 
kirándulás, szakkör szervezése 230.000,-

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.
Kén u. 1.

393.500,-
279.500,-

380.000,-
180.000,-

Madáretető,  odú,  virágföld,  fák 
metszése;  akvárium  létesítése, 
növényültetés

250.000,-
150.000,-

Epres Óvoda
Epreserdő u. 10. 340.000,- 300.000,-

Gallyazás,  föld,  növények,  virágládák, 
kavics, homok beszerzése, kirándulás 200.000,-

Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 35.-37. 707.650,- 615.350,-

Kirándulás  szervezése,  növények, 
szerszámok vásárlása, állatkerti belépők 300.000,-

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10. 250.000,- 225.000,-

Kirándulások,  növények,  könyvek, 
eszközök beszerzése 200.000,-

Liliom Óvoda
Liliom u. 15. 130.000,- 110.000,-

Növények,  eszközök,  könyvek, 
folyóiratok  beszerzése,  vetélkedők, 
előadások 

110.000,-

Méhecske Óvoda
Ifjúmunkás u. 30. 284.000,- 250.000,-

Növénytelepítés,  madáretető,  eszközök, 
termőföld 140.000,-
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Napfény Óvoda
Napfény u. 4. 342.328,- 311.300,-

Madáretetők,  cserjék,  odúk,  kirándulás, 
foglalkozások,  eszközök,  kiadványok 
beszerzése

200.000,-

Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9. 245.000,- 245.000,-

Kirándulások,  növények,  eszközök 
beszerzése, sziklakert kiépítése 150.000,-

Fverencvárosi 
Egyesített Bölcsőde
Dési H. u. 9.

 
324.500,- 209.500,-

Kertrendezés;  növények,  fűmag 
beszerzése    150.000,-

Iskolák

AZ INTÉZMÉNY
NEVE, CÍME

TERVEZETT
KÖLTSÉG

IGÉNYELT 
ÖSSZE

G

TÉMAKÖR TÁMOGATÁS 
ÖSSZE

GE
Bakáts Téri Ének-Zenei 
Ált. Isk.
Bakáts tér 12.

650.000,- 450.000,-
Szakkörök,  tábor,  iskolai  élőkert 
fenntartása 300.000,-

Dominó Ált. Isk. 
Lenhossék u. 24-28. 132.660,- 102.660,-

Környezetvédelmi  programok, 
kirándulások,  vizsgálatok,  anyag-  és 
eszközvásárlás

100.000,-

F.városi  Komplex 
Óvoda, Ált. Isk. 
Gát u. 6.

230.000,- 230.000,-
Vetélkedők  eszközigénye,  kirándulások, 
belépők 230.000,-

József A. Ált. Iskola
Mester u. 67. 140.000,- 140.000,-

Kirándulás,  környezetvédelmi 
programok,  vetélkedők  lebonyolítása, 
madáretető vásárlás

140.000,-

Kosztolányi Ált. Isk.
Ifjúmunkás 1. 268.439,- 268.439,-

Időjárás  állomás  kialakítása, 
kirándulásokhoz eszközvásárlás 200.000,-

Kőrösi Cs. Ált. Isk.
Ifjúmunkás u. 13. 310.000,- 270.000,-

Fűmag, műtrágya, fűnyíró beszerzése
200.000,-

Leövey Klára Gimn.
Vendel u. 1. 399.920,- 329.920,-

Terepgyakorlat,  kiállítási  belépők, 
növények, eszköz- és anyagvásárlás 300.000,-

Molnár F. Ált. Isk.
Mester u. 19. 321.655,- 289.490,-

Kirándulások,  növény-  és 
eszközvásárlás 200.000,-

Szent-Györgyi  Ált.  Isk. 
és Gimn.
Lónyay u. 4/c-8.

960.000,- 960.000,-
Kirándulás,  előadások,  növény-  és 
eszközvásárlás 200.000,-

Telepy Károly Isk.
Telepy u. 17. 506.500,- 430.500,-

Táborozás,  növények,  eszközök,  tárgyi 
jutalmak beszerzése, 250.000,-

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

370.000,- 370.000,-
Fák,  cserjék,  növények,  padok,  kerti 
eszközök  beszerzése,  szakkör  és 
előadás

200.000,-

Nevelési Tanácsadó
Vágóhíd u. 35-37. 331.000,- 221.000,-

Növények,  eszközök,  kerítésháló 
vásárlása, kerti szaletli kialakítása 200.000,-

ÖSSZESEN 8.466.652,- 7.388.159,- 4.600.000.-

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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3./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés 
Sz-582/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Veres László:  A listában számos intézmény van felsorolva,  ezekben még nincs szelektív  hulladékgyűjtő? A 
Csicsergő Óvoda itt egy telephelyen van jelölve a Thaly Kálmán utca 38. sz. alatt, javasolnám - amennyiben az 
intézménynek van erre igénye -, hogy mind a két telephelyre kerüljön szelektív hulladékgyűjtő, mivel ez az óvoda 
két telephelyen működik, van a „kicsi csicsergő” és a „nagyobbacska csicsergő”.

Sebők  Endre:  A  lista  az  alapján  állt  össze,  hogy  mely  intézmények  alkalmasak  fizikálisan  a  szelektív 
hulladékgyűjtők elhelyezésére.  Sajnos vannak olyan iskoláink, óvodáink,  ahová nem lehet ezeket a szelektív 
gyűjtőedényeket elhelyezni. Valóban van olyan is, akiknél ez már működött különböző formációkban. Ez most 
egységes lenne, plusz anyagi kiadással nem járna az intézményeknek. Együtt kezeljük a házankénti, illetve az 
intézményi szelektív hulladékgyűjtést. A Csicsergő Óvoda másik telephelyére, - a Thaly Kálmán utca 17. sz. - is 
kihelyezhetünk  egy szelektív  hulladékgyűjtőt.  Az óvoda vezetőjével  erről  beszéltünk egyelőre,  megkérdezzük 
még egyszer, de semmi akadálya, hogy még egy helyszín a listába kerüljön.

Martos Dániel: A Csicsergő Óvoda másik telephelyével is kiegészülne a határozati javaslat melléklete. Kérem, 
szavazzunk a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.

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

VVKB 283/2011. (X.25.) Módosította a VVKB 303/2011. (XI.08.) sz. határozata
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  a  Polgármester  urat,  hogy 
terjessze  ki  a  Humusz  Recycling  Környezetvédelmi  Kft-vel  papír-  illetve  műanyag  gyűjtő  konténerek 
kihelyezésére,  és  ürítésére  készült  szállítási  szerződést  annak  módosításával,  a  bevont  önkormányzati 
intézményi helyszínekre vonatkozóan, az elhangzott kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

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

4./ Viola u. 48. sz. társasház kérelme 
Sz-583/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Martos  Dániel:  Szintén  műanyaggyűjtő  konténer  kihelyezéséről  szól  az  előterjesztés,  a  többlet  önrész 
megfizetését vállalja a társasház. Kérdés, hozzászólás?

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

VVKB 284/2011. (X.25.) Módosította a VVKB 303/2011. (XI.08.) sz. határozata
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság támogatja  a  Viola  u.  48.  sz.  alatti 
társasházban plusz egy db műanyag gyűjtő konténer kihelyezését.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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5./ Tompa utcai zöldfelületek teljeskörű felújítása
Sz-584/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Martos Dániel: Az előterjesztés nem pontosan a címről szól. A Polgármester úr valószínűleg felkéri a FESZOFE 
Kft-t  az  utca  zöldfelületeinek  felmérése,  már  ami  maradt  belőle.  Az elmúlt  években,  többek között  teraszok 
kihelyezésének, illetve a kutyatartók magatartásának köszönhetően a Tompa utcai zöldfelületek jelentős része 
eltűnt. Nyáron poros, sivatagos ligetre hasonlít, ezért kérem, hogy készíttesse el az önkormányzat a felmérést. 
Kérdés, hozzászólás?

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

VVKB 285/2011. (X.25.)
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy a Tompa 
u.  zöldfelületeinek  felújításához  szükséges  munkálatokat  méresse fel,  és  a  munkák elvégzésére  kérjen  be 
árajánlatokat. Ennek fedezete a 3355-ös sor kiemelt környezetvédelmi projektek tétele.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

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

6./ Kerületi környezetvédelmi program készíttetése 
Sz-593/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Martos  Dániel:  Jogszabályi  kötelezettségünk,  hogy  ezt  a  programot  elkészítessük.  Két  millió  Ft-ot  már 
biztosítottunk erre. A határozati javaslat az árajánlat bekéréséről szól, erre kérjük fel a Polgármester urat. Ha már 
pénzt  elköltöttünk  rá,  akkor  árajánlatok  is  legyenek,  és  természetesen  azok  visszakerülnek  a  bizottság  elé. 
Kérdés, hozzászólás?

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

VVKB 286/2011. (X.25.)
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  Polgármester  urat,  hogy  a  IX. 
kerület  Ferencváros környezetvédelmi  programjának elkészítésére kérjen be árajánlatokat,  és azokat döntés 
céljából terjessze a bizottság elé. 
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

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

7./ József Attila-lakótelepen található, önkormányzati tulajdonú kiserdő cserje- és bozótirtási munkálatai
Sz-586/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Martos Dániel:  Az előterjesztés szerint  a József Attila-lakótelepen található, önkormányzati  tulajdonú kiserdő 
cserje- és bozótirtási munkálataira árajánlatokat kérünk be. Kérdés, hozzászólás?
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 287/2011. (X.25.)
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy a kiserdő 
területének bozót- és cserjeirtására kérjen be árajánlatokat.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

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

8./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások
Sz-587-588/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Martos Dániel:  Madár  Éva irodavezető  asszonyt  kérdezem,  hogy az Sz-587/2011.,  és  az Sz-588/2011.  sz. 
előterjesztést a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda támogatja-e? 

Madár Éva: Igen.

Martos  Dániel:  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-588-589/2011.  sz.  előterjesztések  határozati  javaslatinak 
elfogadásáról.

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

VVKB 288/2011. (X.25.)
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
1./  a.)  hozzájárul a  Budapest,  IX.  kerület,  Mester  u.  34. szám  alatti  társasház  által  2010-ben  kémények 
felújítására  elnyert  1.200.000,-  Ft  támogatás  felhasználási  határidejének  2012.  december  31-ig történő 
meghosszabbításához.
b.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására.
2./ a.) a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 94-96. szám alatti társasház által 2010-ben fűtéskorszerűsítésre elnyert 
2.000.000,-  Ft  támogatás  mértékét  1.735.000,-  Ft-ra  módosítja, és  hozzájárul a  támogatás  felhasználási 
határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához.
b.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

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

9./ Közterület-használati kérelmek
Sz-589-590/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Tájékoztató a Budapest IX., Gönczi Pál utcában kétoldali parkolás lehetőségének vizsgálatáról
Sz-591/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető
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A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot  
sértene.

k.m.f.

Martos Dániel 
elnök
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