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Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2012. május 23.-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Martos Dániel – elnök, 
 Veres László, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Béri Anita tagok. 
 
Hivatal részéről:  Madár Éva – megbízott irodavezető, 
 dr. Farkas Csaba-közbiztonsági referens 
 dr. Váczi Katinka-jogi munkatárs 
 dr. Molnár Andrea– jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívott: Tóth Tamás-Humán-Immobilia Kft. projekt manager. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. május 23.-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Egyetlen 
napirendi pontunk van,ezek a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmekről szóló 
előterjesztések. A Humán-Immobilia Kft. projekt menedzsere itt van és készült is a mai napra,ha nincs 
ellenvetés,akkor vele kezdenénk. A napirendhez kérdés,hozzászólás? Kérem, szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 207/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
 
Napirend: 
 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-343-349/2012. Sz-327/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-343-349/2012. Sz-327/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Felkérem Tóth Tamást, hogy tartsa meg a bemutatót. 
 
Tóth Tamás: A Humán-Immobilia Kft-nek vagyok a projekt menedzsere és szeretném önöknek 
bemutatni idei társadalmi felelősségvállalás programunkat, amit a Point Zero névvel illettünk. Közterület-
használati kérelmet szeretnénk kérni önöktől, amit a IX. kerület, Fővám térre szeretnénk kérni. A Fővám 
térnek pontosan a déli oldalára, ez a Corvinus Egyetem déli bejárata, a volt KÖZGÁZ pince bejárata 
előtti terület, amit  szeretnénk használni. Ebből a területből pontosan 222 m2-es részegységet és június 
3-szeptember 9-ig egy 98 napos időszakban szeretnénk használni, a Point Zero rendezvénysorozat 
megtartása érdekében. Az ábrán bejelöltük, hogy hol helyezkednének el a különböző egységek, amiből 
összejön ez a 222 m2. Ezen a helyen helyeznénk el 2 db konténert, másik helyen különböző 
sportesemények kerülnek megrendezésre. Lesz még egy színpad, ahol különböző előadásokat és 
programokat szeretnénk prezentálni. A 222 m2 legnagyobb része egy közösségi tér lesz. 
Programjaink 5 témakör köré csoportosíthatók, amiből az első és legfontosabb a karitatív tevékenység. 
Mindegyikről lesz a későbbiekben szó. Az alternatív energiákat és a környezettudatosságot, valamint 
ezek népszerűsítését kívánjuk megvalósítani. Sporttal kapcsolatos programokat, illetve kulturális és 
iparművészeti programokat tervezünk. Az 5. témakör lehetne az egyéb programok,de talán ez belefér 
az utolsó pontba is. 
Itt látható az a levél, amelyben professzor Dr. Szabó András, a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai 
Gyermekklinikának igazgató professzora támogatja a kezdeményezésünket, elvállalta a társfővédnöki 
pozícióra való felkérésünket és felveti további együttműködés lehetőségét. Többek között a klinikának a 
kézműves foglalkozásait szeretnék kihozni erre a területre. Bizonyos hétvégeken - ami természetesen a 
bizottsági döntéstől függ, hogy megkapjuk e a lehetőséget, utána egyeztetjük az időpontokat - lennének 
megtartva, illetve az augusztus 20 -i hétvégén, egy háromnapos klinikai hétvégével kívánjuk a klinika 
tevékenységét megismertetni a nagyközönséggel. A karitatív tevékenység a programunk egyik 
legfontosabb része, minden később tartható tevékenységet annak érdekében szeretnénk megvalósítani, 
hogy a klinikát maximális mértékben tudjuk támogatni a saját eszközeinkkel. A célja idén a klinikának, 
hogy szeretnék felújítani az intenzív osztályt, ehhez próbálunk pénzügyi és egyéb támogatást nyújtani. 
Egy kicsit részletesebben a karitatív tevékenységünkről. Vannak olyan szobabiciklik, amiknek a 
tekerésével áramot lehet fejleszteni. 5 db ilyen eszközt szeretnénk üzembe állítani. Az alaprajzon is 
látható volt, hogy van egy olyan része a területnek, amit sport és áramfejlesztés tevékenységre 
szeretnénk használni. Ezen a területen állítanánk fel az 5 kerékpárt, a teljes programidőszak alatt egy 
csapatversenyt írunk ki ezekre az eszközökre, 5 fős csapatok nevezését várjuk. A teljes időszak alatt, 
amikor nyitva vagyunk a csapattagok bármikor jöhetnek és termelhetnek áramot, természetesen a 
csapatversenynek az a lényege, hogy az időszak végén melyik csapat az, amely a legtöbb áramot tudta 
megtermelni és ezt a megtermelt árammennyiséget az ELMŰ Zrt. segítségével visszatöltjük a hálózatba 
és a klinika számláján jóváírjuk. A klinikának a lakóit - a gyerekekről van szó, akik sajnálatos módon a 
klinikával aktív kapcsolatba kerültek -  szeretnénk megkérni, hogy készítsenek rajzokat, amiket majd az 
augusztus 20 -i hétvégén egy árverés keretében, több egyéb dologgal, amit majd később szeretnék 
megemlíteni, elárverezzük. Az így befolyt összegből szintén az intenzív osztály felújítását szeretnénk 
segíteni. 
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Említettem, hogy üzemeltetnénk catering pultot, ha kapunk rá lehetőséget. Ez étel és ital kiszolgálását 
jelenti és a klinikával történt megállapodás értelmében, az innen származó jövedelem egy bizonyos 
részét szintén a klinika céljainak megvalósítására szeretnénk felajánlani. Emellett a teljes időszak alatt 
lesz egy persely, amiben tudjuk fogadni és kezelni a vendégeink adományait és felajánlásait. 
Az alternatív energiáról és környezettudatosságról szeretnék pár mondatot elmondani. Említettem már 
az áramfejlesztésre is alkalmas kerékpárokat és az erre szolgáló csapatversenyt. Egy valamit még nem 
említettem, az pedig az, hogy szeretnénk egy Guinness rekord felállítási kísérletet is megvalósítani. Ez 
a Guinness rekord egy új kategóriát teremt a Guinness rekordok esetében, 50 óra alatt ezzel az 5 
kerékpárral a lehető legnagyobb árammennyiség megtermelése a cél. Ilyen kategória tényleg nincsen, 
ebből következik, hogy ez mindenféleképpen Guinness rekordnak fog számítani. Innentől kezdve be fog 
kerülni magába a kiadványba és megjelenik a kiadvány szerkesztőinek a honlapján is. Arra is van esély, 
hogy ha megtetszik a szerkesztőknek maga a programötlet, akkor ők személyesen fogják felügyelni ezt 
az 50 órát és utána ők hirdetik ki azt, hogy megvalósult a Guinness rekord felállítása és külön cikkben 
megemlékeznek az említett weboldal kezdőlapján. 
Szeretném bemutatni a TZ-ELMA Zrt. tevékenységét. Kb. 15 éves kutató-fejlesztő munka 
eredményeképpen jelen pillanatban 2 db olyan gépjárművel is rendelkeznek (Suzuki GS típusú 
gépjármű), amiből a robbanómotort kiszerelték és saját fejlesztésű elektromos meghajtású rendszert 
építettek bele és most már több mint 110 ezer kilométert le is futottak ezek az autók. Ebből a két 
autóból az egyiket szeretnénk nem csak kiállítani, hanem az érdeklődők számára lehetőséget 
biztosítani arra, hogy kipróbálják. Emellett a Zrt -nek van egy saját fejlesztésű töltőoszlopa, ami sok más 
dologra is alkalmas azonkívül, hogy az elektromos autókat energiával ellássa. Ezen eszközöknek a 
bemutatására , kipróbálására és népszerűsítésére kötöttünk egy együttműködési megállapodást a TZ-
ELMA Zrt -vel. 
Fontos, hogy a szelektív hulladékgyűjtés üzenetét minden lakos számára el tudjuk juttatni. Egyre több 
és több szelektív hulladékgyűjtő ponttal találkozunk manapság már Budapesten és egyébként vidéken 
is. Ezeknek a pontoknak a minél szélesebb körben való megismertetése azt gondolom, hogy egy 
nagyon fontos dolog, mert ez előremutató tevékenység. 
Az iparművészeti pályázatokat június folyamán írnánk ki, a gyakorlati megvalósítás pedig augusztusra 
marad, hogy legyen egy-másfél hónapos felkészülési ideje a művészeknek. Kifejezetten 
újrahasznosított alapanyagok felhasználásával kérjük meg őket, hogy mindennapi használati tárgyakat 
alkossanak meg, poharat, széket, villát. Ezeket az eszközöket is a már említett árverés során 
szeretnénk értékesíteni, és az így befolyt összegből szintén a klinikának a tevékenységét segítenénk. 
Különböző partnerek segítségével az alternatív energiákról ,a környezettudatosságról estenként 
előadásokat tartanánk. Konkrét időpontokat azért nem fogok tudni önöknek említeni, mert ez függ attól, 
hogy megkapjuk e a lehetőséget, hogy megvalósítsuk a projektet. 
Következő programcsoportunk a sport témaköréhez kapcsolódik. Az, hogy a klinikát szeretnénk 
támogatni, az egy nagyon nemes cselekedet, de nem biztos, hogy megfelelő mennyiségű ember 
figyelmét fel lehet kelteni, ezért próbáltunk olyan egyéb programokat is megvalósítani vagy megtervezni, 
amik azt eredményezhetik, hogy a Point Zero területére minél nagyobb számban érkezzenek meg 
látogatók és vendégek illetve érdeklődők és ezáltal minél nagyobb valószínűséggel tudjuk 
megvalósítani a kitűzött célt, hogy nagyságrendileg 1 000 000 – 1 500 000 Ft közötti összeggel tudjuk 
támogatni az intenzív osztály felújítását. Erre kíváló alkalom az idén nyáron megrendezésre kerülő EB 
és a nyári olimpiai játékok. Mind a két kiemelt sporteseményhez kapcsolódóan egy szurkolói klubot 
szeretnénk megvalósítani. Rekop György lesz ennek a klubnak a moderátora és műsorvezetője, aki a 
Dumaszínház tagja. A Showder klubban többször is fellépett már és nemrég volt a Dumaszínház 
csapatának egy kezdeményezése, amikor Nagy Ferót próbálták kifigurázni a Roast című műsorban, 
ennek a műsornak is egyik alkotója volt Rekop úr. Barátaival, ismert sportolókkal, volt olimpikonokkal 
illetve a Dumaszínház tagjaival készít majd interjúkat, az EB alatt elsősorban focis témákban, az 
Olimpia alatt pedig kifejezetten a magyar vonatkozású sporteseményekkel kapcsolatban. 
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A Meex Rendezvényszervező Kft. leginkább arról ismert, hogy a nagy tömeg sítáborokat, 
fesztiváljellegű nyaralásokat szervezik és velük kötöttünk egy együttműködést, hoznak számunkra egy 
sátrat. Ez a sátor az áramfejlesztő kerékpárok mellett lesz felállítva. Ebben a sátorban Xbox 360 
eszközöket Kinecttel felszerelve fogunk üzemeltetni. Ugyan ez nem kifejezetten sporttevékenység, 
viszont a Kinect az arra szolgál, hogy az ember testét letapogatva több érzékelővel, gyakorlatilag az 
ember testének mozgásával lehet irányítani magát a videojátékot és ez úgy gondolom, hogy teljesen 
más szintre helyezi a videojátékokat, mert nem egy székben a tv előtt ülve lehet ezeket játszani, hanem 
igenis mozgásra kényszerít és higgyék el, hogy például egy bokszos játéknál a levegőt ütni fél órán 
keresztül, az elég megerőltető és aktív mozgásra kényszeríti az ember testét. Az áramfejlesztő 
kerékpárok egyébként a spinning edzővel kiegészítve gyakorlatilag fitness programokra is alkalmasak, 
bizonyos hétvégeken fogjuk kérni szakemberek segítségét és csapatos mozgásra késztetjük a 
vendégeinket. Az olimpiához kapcsolódóan egy külön programot szeretnék megemlíteni. Ezt TV sarok 
névvel illettük, ami közvetlenül az EB döntője után kezdődik és egészen az olimpia nyitónapjáig fog 
tartani. Ez arról szól, hogy a vállalkozószellemű vendégeink kiállhatnak egy kamera elé és egy 20 
másodpercben rögzítjük az ő üzeneteiket az olimpikonok felé, hogy „Hajrá Magyarok!” vagy „Ti vagytok 
a legjobb vízilabdások!” Felvettük a kapcsolatot a Magyar Olimpiai Bizottsággal, hogy ezeket a kis 
szpotokat a kiutazó olimpikonoknak a repülőút során le tudjuk vetíteni, legalábbis ez a szándék, erre 
még konkrét választ nem kaptunk, de én azt gondolom, hogy a szurkolóknak a szeretetét prezentálni az 
olimpikonok felé, ez szintén egy támogatható dolog. 
A kulturális, iparművészeti kiállítások és programokkal kapcsolatban a már említett klinikával közösen 
kézműves foglalkozásokat szeretnénk tartani hétvégeken. Az igazgató úr azt is felvetette, hogy azok a 
gyerekek, akik esetleg nem ágyhoz kötöttek, ők is megjelenhetnek a helyszínen és ezeket a kézműves 
foglalkozásokat nekik ott a Fővám téren prezentálnánk. 
Csörge Szabolcs egy fiatal, feltörekvő fotóművész, neki egy időszakos kiállítást tudunk megszervezni 
szintén az augusztusi programokhoz kapcsolódóan. A IX. kerületi Kisképzővel vettük fel a kapcsolatot, 
ők is ilyen kisebb használati tárgyakkal illetve képzőművészeti alkotásokkal fognak készülni,ezeket is 
kiállítjuk a Fővám téren. Valamint a digitális művészetre hívnám fel még a figyelmet. Van egy 
kezdeményezés, amit egy hollandiai utrecht-i szintén hasonló koncepcióra épülő egész nyári 
rendezvénysorozat szervezőivel kezdtünk el. A mai digitális technológia lehetőséget ad arra, hogy 
például a Fővám térre a nyár közepéig is hóembereket tudjunk varázsolni, természetesen ezt digitálisan 
tudjuk megvalósítani és okos telefonok segítségével. GPS koordináták alapján a telefonok kamerájával 
körbenézünk a Fővám téren, egyébként semmit nem látunk ott, mégis  a kamera képében hóemberek 
vagy az Empire State Building vagy bármi olyan, amit a művészek oda kitalálnak, a környezetbe 
beleillőnek vélnek, azt az érdeklődők meg tudják tekinteni hasonló készülékek segítségével. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Graphisoft parkkal, infokommunikációs témában. A 
Graphisoft park bérlői előadásokat illetve nyílt napokat tartanak saját cégük illetve fejlesztésük 
bemutatása céljából, illetve ezt az életpályát szeretnék népszerűsíteni a fiatalok körében. 
Végezetül a catering-ről, illetve a kultúrált szórakozásról pár gondolat. Minőségi hazai alapanyagokat és 
késztermékeket szeretnénk megvásárolni és továbbértékesíteni a vendégek számára. 11 órakor este 
befejezzük az alkoholárusítást és éjfélkor tervezzük bezárni a Point Zero-t. Semmilyen hangos zenei 
tevékenységet nem kívánunk megvalósítani, internet rádió segítségével egyfajta aláfestő zenét kínálunk 
majd a vendégeknek, természetesen amikor lehetőség van rá a sportközvetítéseket is szeretnénk 
kihangosítani. Már említettem, hogy a catering pult bevételéből a klinikának is felajánlunk egy bizonyos 
összeget. 
Összefoglalva az eddig elhangzottakat egy kiemelten közhasznú célt szeretnénk megvalósítani, a 
kerületben az egyetlen kifejezetten a gyermekekkel foglalkozó intézménnyel szoros együttműködésben. 
A kerületnek az imázs építésébe is be tudunk kapcsolódni, könnyen kommunikálható tevékenységeket 
szeretnénk megvalósítani, elég komoly hirdető felületek állnak a rendelkezésünkre, ez több milliós Origo 
főcímoldalas megjelenést feltételez, nagyságrendileg a 3 hónap alatt 1000 db spot megjelenést 
feltételez a Juventus rádióban és Fókusz riportot szerveznénk a különböző programjainkhoz. 
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 Azt gondolom, hogy a kerület támogatása esetén nagyon nagy hírverést tudunk biztosítani ehhez az 
egész programhoz. A turisztikai vonzerőt is megemlíteném, ha más nem, a Guinness rekord felállítási 
kísérlet akár a külföldiek számára is érdekes program lehet. A lakosok tájékoztatásáról már beszéltünk. 
A sportra a mozgásra való nevelés közös érdek, mert minél inkább egészséges a társadalom, annál 
kevesebb összeget emészt fel az egészségbiztosítás. A munkahelyteremtés még ha csak ideiglenesen 
is, de kb. 6-8 ember számára biztosított, és teljesen újszerű megközelítése a szabadtéri programoknak. 
Ha jól hallottam ilyen hosszú rendezvénysorozat kezdeményezése még a kerületben nem valósult meg. 
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 
 
Martos Dániel: Mi is köszönjük a mindent kielégítő beszámolót. Kérdezem a tisztelt bizottságot, díj 
elengedési kérelemhez kérdés, észrevétel? 
 
Veres László: Lehet, hogy én nem olvastam el figyelmesen a határozati javaslatot, de itt most az 
1 000 000 Ft vagy az 5 000 000 Ft elengedéséről van szó? 
 
Martos Dániel: 1 000 000 Ft-ról van szó. 
 
Veres László: A rendeletünk lehetővé teszi ezt, mert úgy tudom, hogy a 3 napot meg nem haladó 
rendezvények esetében van ez így? 
 
Madár Éva: Az előterjesztésbe beidéztük a rendeletet : „A közterület-használati díj csökkenthető illetve 
elengedhető a kulturális- és sportrendezvények esetében, a kerületi társadalmi szervezetek non-profit, 
legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében.” Mi értelmezésünk szerint ez a legfeljebb 3 napos 
rendezvény a kerületi társadalmi non-profit szervezetekre vonatkozik. 
 
Veres László: Javasolnám a rendelet módosítását! Viszont a vendégünkhöz is lenne a prezentációval 
kapcsolatban néhány kérdésem. Köszönjük a kimerítő és mindenre kiterjedő tájékoztatást. Egy hasonló 
esemény, rendezvény kapcsán éppen Martos elnök úrnak volt az a javaslata és ötlete, hogy - azért itt 
nem kevés összegről van szó, több mint 1 000 000 Ft elengedéséről beszélünk -  a kerület imázsának 
építése és különböző PR akciókban való megemlítése örvendetes és köszönjük, de ezen túl a 
Ferencvárosi Önkormányzat valamilyen hirdetési felületet, népszerűsítési lehetőséget kap e? A másik 
kérdésem, hogy összességében mennyi olyan bevételre számítanak és ebből mennyi lenne az az 
összeg, amit jótékonyságra fordítanának? 
 
Tóth Tamás: Az első kérdésre válaszolva, hogy milyen hirdetési felületeket tudunk biztosítani, 
természetesen az összes olyan kommunikációs csatornán, amit említettem - Origo, Juventus rádió, 
szórólapok, plakátok. Ha élvezzük a bizottság illetve a kerület támogatását, akkor természetesen, mint 
az egyik fő támogatónknak kiemelt helyeket tudunk biztosítani a kerület logójának megjelenítésére. 
A másik kérdésre válaszolva az áramfejlesztő kerékpárok átvitt értelemben hoznak bevételt, 
nagyságrendileg 0.5-1 havi villanyszámlát képesek lenullázni a klinika életében. Nem tudom 
forintosítani, hogy ez mekkora bevételt jelenthet, illetve inkább költségcsökkentést. A cateringből 
származó bevétel szerintem tudja fedezni a költségvetését a teljes projektnek, és úgy kívánjuk a 
támogatást megvalósítani a cateringből, hogy minden egyes eladott termék árából 5 Ft-ot a klinika 
számlájára átutalunk a projekt végén. Azt gondolom, hogy nagyságrendileg az az 1-1,5 millió forintos 
összeg teljesen reális és vállalható szám. Az intenzív osztály felújításának teljes költsége hozzávetőleg 
olyan 25-30 millió forint között van, ebből következik, hogy kb. 5 %-át ennek a felújítási költségvetésnek 
tudjuk fedezni ebből a projektből. 
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Hidasi Gábor: Az előterjesztésben olvastam, hogy önök a programokon egyidejűleg résztvevők számát 
100 főben határozták meg. Nem tudom, hogy önök csináltak e már máshol ilyen EB illetve olimpia 
közvetítést, főleg amilyen relklámmal rendelkeznek, nekem elég furcsának tűnnek ezek a számok. Az 
ilyen eseményeken, amik így meg vannak hirdetve, ahogy mondja olyan ezres nagyságrendben szoktak 
megfordulni nézők,érdeklődők. Ezt hogyan fogják kezelni? Száz főnél meghúzzák a határt, a többit 
elküldik? Hogy vannak erre felkészülve? Tapasztalatból mondja, hogy csak 100 fő fog elmenni vagy 
csak azért mondják, hogy ne kelljen egyéb engedélyeket bekérni ezekre az eseményekre? Ennyi 
tevékenységet, amit elmondott , 222 m2-en nem egyszerű megoldani vagy az emberek hol fognak 
elférni? Ha azt a sok dolgot, amit elmondott, azt egymás mellé állítom, akkor már négyzetméterben 
meghaladja a 222 m2-t. A catering és a közönségtér között ki vannak hagyva területek, de önök biztos 
azokat is fogják használni, azokra miért nem kértek engedélyt? Ha az Önkormányzat kiad egy másik 
büfésnek engedélyt, akkor azt hogyan fogják kezelni? 
 
Tóth Tamás: Azért így határoztuk meg a területek nagyságát, mert mint látszik 2 héten belül kezdődne 
a projekt és minél kevesebb idő áll rendelkezésünkre, annál kevésbé érezzük, hogy bár használjuk a 
megfelelő kommunikációs csatornákat, nem érezzük garantáltnak, hogy ezres nagyságú létszám 
megjelenne a területen. Gyakorlatilag Budapesten millió hely és lehetőség van az embereknek arra, 
hogy például az EB eseményeit  vagy az olimpiát figyelemmel kövessék, emellett a száz napból ez csak 
28 nap. A programsorozat fele alatt van ez a két kiemelt sportesemény és az egyéb időszakokban azt 
gondolom, hogy kemény megfeszített munka kell ahhoz, hogy akár ezt a 100 főt is oda tudjuk vonzani a 
területre és nekik programot tudjunk biztosítani. A másik ok, amiért nem kértünk nagyobb területet az 
az, hogy ha a bizottság döntésének értelmében nem kapjuk meg a díjmentességet a közösségi terekre 
és a sport-és kulturális tevékenységekre szolgáló terekre, akkor a költségvetésünkből sajnos a nagyobb 
terület nagyságát nem tudnánk finanszírozni. 
 
Veres László: Bennem az a kérdés merült fel, hogy említette nem lesznek élő koncertek,diszko jellegű 
hangos zenés események, rendezvények, hogy akkor minek a színpad? Az eddig elmondottak alapján 
nem derült ki számomra, hogy a színpadnak mi lesz a funkciója, azon kik és mit fognak tenni? A másik 
kérdésem az áramfejlesztő kerékpárokkal kapcsolatos, miért csak 50 óra? Hogy jön ki, egyszerre 50 
vagy részletekből áll össze és van e még lehetőség csapatoknak jelentkezni  az áramfejlesztő 
akcióhoz? 
 
Tóth Tamás: A színpad időszakosan kerül felállításra, kifejezetten a szurkolói klub tevékenységéhez 
kapcsolódóan van szükségünk a színpadra. A beszélgetős műsor, a moderált témájú előadások, 
beszélgetések helyszíne lesz a színpad. A sportesemények befejeztével ezt nem is használjuk tovább, 
lehet, hogy el is bontjuk és azt a 12 m2 területet is közösségi térnek 1 db újabb asztal és 4 db szék 
kihelyezésével kívánjuk az egyéb időszakokban hasznosítani. Az 5 kerékpárt egy cég ajánlotta fel, 
ezeket a vázakat biztosítja számunkra, melyeket a TZ-ELMA Zrt. mérnökei fogják átalakítani, 
áramfejlesztésre alkalmassá tenni. 5 fős csapatok nevezését várjuk, a fődíja ennek a versenynek az, 
hogy a kerékpárokat visszaalakítjuk utcai használatra és a nyertes csapat tagjai fogják ezeket 
megkapni. Azért 50 óra, mert ez egy hétvégébe belefér, ilyen kategória még nincsen, hogy 50 óra és 
gyakorlatilag az egyetlen kritériuma a Guinness rekordnak, hogy az 5 kerékpárból az egyik 
folyamatosan menjen. Természetesen van lehetőség csatlakozni ehhez a versenyhez, ebben az 
esetben akkor az önökből álló csapat lenne a második csapatunk, aki nevezett erre a versenyre, mert 
az első csapat a Klinika dolgozóiból álló csapat, akiknek a nevezését már elfogadtuk. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előző ülésen, a Humán-Immobilia Kft-vel kapcsolatban hozott 
határozat visszavonásáról. 
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VVKB 208/2012. (V.23.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 
199/2012. (V.16.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Sz-327/2012.sz. előterjesztés 
 
VVKB 209/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a HUMÁN – 
IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Fővám tér - 
ennek déli részén lévő, a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti díszburkolatos - 222 m2-es 
területére kulturális, sport, illetve karitatív rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától– 2012. 
szeptember 9. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön a 
kiszolgáló pult 30 m2-es területére, és a fennmaradó 192 m2-es területre. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 210/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HUMÁN – 
IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Fővám tér, 
ennek déli részén lévő, a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti 192 m2-es terület kulturális, 
sport, illetve karitatív rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától– 2012. szeptember 9. 
napjáig terjedő időszakra a közterület-használati díjat elengedi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Martos Dániel VVKB Bizottság Elnöke 
 

(3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönjük a prezentációt és sok sikert a rendezvényhez! Kérjük, hogy ha a 
sportesemények nem fejeződnek be éjfélig, akkor is fejezzék be a rendezvényt. 
3 fajta variáció van.Térkövet nem javasolnám. 
A 2.verziót tenném fel szavazásra,az aszfaltanyagú sebességkorlátozó küszöb. 
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Sz-345/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 211/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Dandár utca 17. 
sz. elé tervezett, az Sz-345/2012 sz. előterjesztésben szereplő 2. számú alternatíva szerinti 
sebességkorlátozó küszöb létesítését javasolja a Polgármester úrnak a 3061 számú „Közutak 
üzemeltetése” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A következő az Sz/343/2012. sz.előterjesztés. A rendezvény nagyon jó, azaz Budapesti 
Könyvfesztivál folytatása a Ráday utcában. Döntsük el,hogy támogatásként adjuk a közterület-
használati díjak elengedését ezekhez a rendezvényekhez és külön megállapodást kötünk, mert a 
rendezvényszervezők a mi általunk ingyen adott közterületről beszedik az árusoktól az idevonatkozó 
használati díjat. A jövőre nézve erre találjunk ki valamit a jogi irodával együtt. 
 
Madár Éva: A hétvégén megrendezett Református Fesztiválnál az árusoknak kiadtuk a közterület-
használati engedélyt és nekik közterület-használati díjat kellett fizetniük. A Református Fesztiválnál a 
kulturális tevékenységre lefoglalt terület díjmentességéről döntött a bizottság, az ERLIN Galérial és a 
Ráday Könyvesház alanyi jogon díjmentes, tekintettel arra, hogy a rendelet előírja, hogy a Ferencvárosi 
Önkormányzat által megrendelt részben vagy egészben finanszírozott rendezvény téritésmentes. A 
Ráday Könyvesház által szervezett rendezvény a Belső Ferencváros kulturális negyed eu-s pályázat 
keretében kerül megrendezésre, tehát a Ferencvárosi Önkormányzat a megrendelő és finanszírozó. Az 
ERLIN Galéria esetében pedig az önkormányzat részben finanszírozza a rendezvényt. 
 
Martos Dániel: A kérdés az, hogy ha megkérdezzük az árust, hogy fizet e a rendezőnek és azt mondja, 
hogy igen, akkor kinek tegyünk feljelentést? A Református rendezvénynél úgy volt, hogy a színpadért 
nem fizettek,de az árusok pedig fizettek. Kérem,hogy figyeljünk oda,hogy ne fizettessenek az árusokkal. 
Kérem szavazzunk. 
 
Sz-343/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 212/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Ráday 
Könyvesház Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 

– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27. szám előtti parkoló 75 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u.31/B. szám előtti parkoló 30 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 28-30. szám előtti parkoló 145 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. szám előtti parkoló 45 m2-es 
– összesen: 295 m2-es területére , valamint a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27., előtti útpálya, és a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32-33/b. közötti útpálya 
– összesen:305 m2 
– mindösszesen: 600 m2-es területére 
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a „XII. Ráday utcai Könyvfesztivál” c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2012. június 8. napjától – 
2012. június 10. napjáig kiadásra kerüljön. 
Határidő: 2012. június 07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-344/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 213/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az ERLIN GALÉRIA 
NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

• a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) a Bakáts tér és a Ráday utca 
kereszteződésében 24 m2es, 

• a Ráday u. 41., 43., 45., 47., sz. alatti parkolósáv 76 m2-es 
közterületre a XIV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljára 2012. május 25. 
napjától – 2012. május 28. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön az 
alábbi feltételekkel: 

• A lezáráshoz operatív rendőri biztosítást kell kérni. 
• A forgalomkorlátozást előzetesen egyeztetni kell a Kinizsi utcában csatornaépítési 

munkálatokat végző kivitelezési cég munkatársával (SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.) 
• A lezárást megelőzően 72 órával a FŐVINFORM-ot értesíteni kell.” 

Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Egyszerre szavazzunk a Sz-346-348/2012. sz. előterjesztésekről. 
 
Sz-346/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 214/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az EL GRECO 
NO1 Kft. által „SOUL CAFE” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday 
u. 11-13.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen,  a Budapest, IX. ker. Ráday u. 16. sz. előtti gyalogjárda 7 m2-es területére 
a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától- 2012. október 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára  a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-347/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 215/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a COLORFIRE 
Kft. által „GOTTI ÉTTEREM” néven üzemeltetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday 
u. 29.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 29. sz. előtti parkolósáv 13 m2-es területére 
2012. május 24. napjától – 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása 
céljára- a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-348/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 216/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a 
SZIMPLABALATON  KFT. (székhelye:1073 Budapest, Kertész u. 48.) által működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér. 14 sz. előtti gyalogjárda területének 3 m2-
es részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától - 
2012. október 15. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: A legutóbbi bizottsági ülésünkön volt egy kis vita a Goethe Intézet halljában működő 
kávézó illetve a Virágfesztivál színpada kapcsán. Érdeklődöm, hogy van e valamilyen megállapodás és 
megnyugtatóan rendeződött e? 
 
Madár Éva: Mai napon 11 órakor találkoznak az érintettek az irodámban. 
 
Martos Dániel: A VEZO Kft. újra beadta a kérelmét, kérdezem Irodavezető Asszonyt, hogy jól 
emlékszem e, hogy az egész szezonra elutasítottuk a kérelmét. Ha újra beadja,akkor ezek szerint ismét 
meg kell tárgyalni. Javaslom, hogy egyáltalán ne kapjanak közterület-használatot erre az időszakra. 
Kérem szavazzunk. 
 
Sz-349/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 217/2012. (V.23.) sz. 

Határozat 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja, hogy a VEZO 
KFT. (székhelye:2045 Törökbálint, Akácos u. 17.) működtetett vendéglátó egység részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a 
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Budapest, IX. ker. Tompa u. 11 sz. előtti parkolósáv területének, vendéglátó terasz kialakítása céljára 
2012. május 24. napjától - 2012. október 15. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra 
kerüljön. 
Határidő: 2012. május 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 

Martos Dániel 
elnök 

 
 


