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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2012. június 6-án 9.00 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, 
 Kassab Adonis, 
 Loksa Gábor, 
 Béri Anita,  
 Timár Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Bácskai János – polgármester, 
 Formanek Gyula – alpolgármester,  
 dr. Paksi Ilona – aljegyző, 
 Madár Éva – megbízott irodavezető, 
 Puskás László – irodavezető helyettes, 
 Szűcs Balázs – főépítész, 
 Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető,  
 dr. Váczi Katinka - jogi munkatárs, 
 Vince Attiláné – kabinet irodai munkatárs, 
 dr. Molnár Andrea – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Illyés Miklós, Mezey István, Kandolka László képviselők. 
 Donkó Zsolt – építészmérnök. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. június 6-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Köszönjük a 
vendégeinknek, hogy megjelentek. A kiküldött meghívóval kapcsolatban javaslat, észrevétel vagy 
napirend előtti hozzászólás van e? Ha nincs, akkor az első napirendi ponttal kezdenénk, ezután 
javasolnám, hogy a 8. napirendi pontot - ”Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő 
támogatások” – című előterjesztést tárgyaljuk másodikként. Kérem szavazzunk a napirend 
módosításáról. 
 
VVKB 218/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-378/2012. 
számú - ”Lakóház–felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások” - című előterjesztést 
2. napirendi pontként tárgyalja meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Martos Dániel elnök 
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(6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem szavazzunk az így módosított napirend egészéről. 
 
VVKB 219/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Gát u. 3. és Gát u. 5. sz. alatti lakóépületek építési engedélyezési terv módosítása 
 Tervezői bemutató 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
2./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások 
 Sz-378/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 
 154/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének 
módosításáról 
 151/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi 
munkaterve 
 147/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Közterület elnevezése 

168/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
7./ Javaslat a József Attila-lakótelepen lévő futópálya felújítására, valamint a Zombori utcai sportpálya 
kerítés cseréjére  
 Sz-353/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ A Bp. IX. Thaly K. utca 1. sz. alatti parkolóhelyek megszüntetésének ügye 
 Sz-354/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Intézményi zöld program pályázat 2012.  
 Sz-372/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
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10./ Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó kérelme 
 Sz-384/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
11./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
 Sz-351-352/2012., Sz-376/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Gát u. 3. és Gát u. 5. sz. alatti lakóépületek építési engedélyezési terv módosítása 
 Tervezői bemutató 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
Martos Dániel: Üdvözlöm a tervező urat. Annyi kérésem lenne, hogy maximum 10 percben legyen 
szíves csak a módosításokat bemutatni.  
 
Donkó Zsolt: Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket. Donkó Zsolt építészmérnök vagyok. 2008-ban kezdődött 
a Gát utca 3-5. szám alatti épületek felújításának a tervezése. Ez alapján már egy kiviteli terv is 
elkészült, de az építési engedély már másodszor jár le ebben az évben, mivel 4 évvel ezelőtt készültek 
a tervek. Ennek kapcsán teljes átdolgozásra van szükség. A Gát utca 5. szám alatti épület homlokzata 
háborús sérülés miatt igen puritán és egyáltalán nem követi a korábbi állapotot. Látszik az eredeti 
homlokzat, már a 2008-as terv is azzal számolt, hogy ezt a homlokzatot is visszaépítjük. Nagyon szép 
belső udvara van a két épületnek, a két épületet mindenképpen együtt érdemes kezelni, bár a Gát utca 
3. műemlék, a Gát utca 5. nem, de a kapcsolódás miatt a két épületet azonos megoldással kell 
felújítani. Mind a kettő egy U alakú épület, a két épület együtt egy keretes beépítést ad. A Gát utca 3. 
műemlék épületben a József Attila emlékhely is helyet kapott, pillanatnyilag az udvaron egy 2 szoba-
konyhás lakásnak a területén, amit a rendezési terv szellemében átraktunk az utcai szárnyba, mert ott 
lakás nem lehet majd. Az eredeti 2008-as terv kontúron belüli tetőtér - beépítéses bővítést tartalmazott, 
így a Gát utca 3. szám alatt 12 lakás plusz a József Attila emlékhely, a Gát utca 5. szám alatt pedig 14 
lakás volt elhelyezhető. Az átalakítás kapcsán, amikor jelentősebben hozzá kellett nyúlni az 
épületekhez, Főépítész úrral egyeztetve, a belső udvari részen megemeltük a párkányvonalat, ezzel 
teljes értékű szintet lehet létrehozni a belső udvaron. Az utcafronton megmaradt a földszint, egy emelet, 
tetőtér kialakítás, az utcakép nem változik, míg az udvari részen teljes értékű szintek alakulhatnak ki, 
amivel nagy lakásszámnövekedést tudunk elérni. A Gát utca 3. szám alatt eddig volt 12 lakás és ezt 
ezzel a módosítással plusz 6 lakással meg tudjuk növelni. Ez egy gazdaságilag kedvező változás, hogy 
50%-kal növelhető a lakásszám. A Gát utca 5. szám alatt a 14 lakáshoz jön hozzá szintén a 6 lakás. Ez 
a szociális szempontoknak is jobban megfelel, mert ez azt jelenti, hogy lényegesen kisebb alapterületű 
lakások alakulnak ki. Látszik a rajzon, szaggatott vonallal be van jelölve az eredeti párkánykontúr és a 
gerincmagasság. A gerinc minimálisan, a párkány 1,80–1,90 méter magassággal emelkedett, az 
alapterülete gyakorlatilag nem változott az épületnek, mert csak az 1,90 méter alatti területek válnak 
teljesértékűvé. A korábbi kétszintes, akár 3 szobás lakások helyett most az egész épületben egyszobás 
lakásokat lehetett kialakítani, tehát 28–40 m2 alapterülettel a szociális bérlakás szempontoknak ez a 
megoldás jobban megfelel. A belső udvar kb. 20X20 méteres, a 9-11 méteres párkánymagasság az 
arányait nem változtatja meg, a benapozás, bevilágítás nem romlik, a légtér arányok kellemesek 
maradnak az udvaron. A tetőtéri alaprajzon látszik, hogy klasszikus tetőtéri elrendezés csak az utcai 
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traktusban jelenik meg, tehát itt van 1,90 méter alatti terület és tetőtéri ablakokkal létesül az utcai 
homlokzat. Míg a belső udvaron megismételjük a függőfolyosót, meg is szakítjuk, tehát a hátsó 
lakáshoz egy kis erkély is kapcsolható, de hangulatában ugyanazt a keretes beépítést, ugyanazt a 
függőfolyosós rendszert hozza az épület. Lakások elrendezésében látszik, hogy mindegyik egyszobás. 
A két udvari szárnyban lévő lakás a legkisebb, ezek 30 m2 körüliek, a többiek az épület geometriájából 
adódóan 35 m2, esetenként 40 m2. Az épületben 18 lakás található. A Gát utca 5. szám alatti épület 
tetőtere annyiból kedvezőbb, hogy sokkal magasabb a térdfala az épületnek, tehát itt az 1,90 méteres 
belmagasság a homlokzati kontúrhoz kapcsolódik, az itt található utcai lakások is teljes értékű 
alapterülettel rendelkeznek. Itt lehetőség volt arra, hogy a tetőtérben már kialakíthassunk egy 2 szobás 
lakást, illetve lejjebb az első emeleten és a földszinten a bejárat miatt egy lakás veszteség van, ezért itt 
vannak két szobás lakások is. Ez a különbség, hogy itt vannak 2 szobás lakások, míg a Gát utca 3. 
szám alatti épületben a József Attila emlékhely miatt nincsenek, ott csak 1 szobások vannak. Egyébként 
az utcaképi megjelenése, geometriája lényegében azonos a két épületnek, egyedül a tetőt emeltük 
meg. 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Formanek Gyula: A József Attila emlékszobáról mondana pár szót? 
 
Donkó Zsolt: Azon nem változtattunk, az utcai részbe került ez az emlékhely. Van egy nagy 
összefüggő kiállítótér, ahhoz tartozik egy akadálymentesített vizesblokk, a bejárati előtér és egy 
irodarész. Ez már a 2008-as tervekben is így szerepelt, ezt egyeztették a korábbi tervezők. A József 
Attila emlékhely korlátozottan akadálymentesített, mivel a műemlék jellegből adódóan nem 
engedélyezték a bejárati rész rámpásítását, tehát itt mindenképpen segítséggel tud feljutni a 
tolókocsival érkező vagy sérült ember. Utána az udvaron már van egy rámpa, illetve az egész 
emlékhely akadálymentesítésnek megfelelően létesült. Még annyit tennék hozzá röviden, hogy kb. 200 
milliós felújítási költséggel kalkuláltak az eddigi tervek, ez lényegében nem változik, mert a beépített 
alapterület azonos marad, a többletköltség a plusz 6-6 lakásnak az egyedi installációjából adódik. Hattal 
több fürdőszoba van minden épületben, hattal több tűzgátló bejárati ajtó kell hozzá, de a 
négyzetméterre levetített építési költség számottevően nem fog változni. 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Tímár Gábor: Ha jól értem, akkor a József Attila emlékhely korábbi helye volt az, ahol a gyerekkorát 
töltötte? 
 
Donkó Zsolt: József Attila az első emeleten született. 
 
Tímár Gábor: Az hogy hol született, az egy dolog, de akkor itt az a jelleg teljesen megszűnik, hogy a 
József Attila emlékhely bemutatja – legalábbis részben – azt, hogy milyen körülmények között laktak, 
hanem helyette lesz egy teljesen új kiállítóterem, ahol ezt fényképeken meg lehet nézni. Erről a 
koncepcióról szavazunk akkor most. 
 
Martos Dániel: Ha jól tudom erről már egy korábbi ülésen Tímár képviselő úr pozitívan szavazott, tehát 
nem érhette váratlanul. Van e még kérdés? Határozati javaslatunk nincs, tehát köszönjük szépen a 
tervező úrnak, hogy bemutatta nekünk röviden a módosításokat, illetve a tervet. 
 
A bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
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2./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások 
 Sz-378/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mezey István: Az lenne a kérdésem Elnök úrhoz, hogy a lebonyolítás rendje hasonló lesz e a 
tavalyihoz és ha igen, akkor mindenki tudja e, hogy ez hogyan történik? Mindenki, akinek a háza sorra 
kerül, az mondja a körzetszámát is, illetve azt az összeget, amit megajánl. 
 
Madár Éva: Az iroda elkészítette két táblázatba foglalva a beérkezett pályázatokat. Az egyik táblázat a 
Belső- és Középső Ferencvárost tartalmazza, a másik táblázat a József Attila-lakótelepi házakat, illetve 
az Aszódi-Gyáli úti házakat. A Belső-Középső Ferencvárosnál egy új oszloppal egészítettük ki a 
táblázatot. A közterület-használati rendelet szerint a teraszhasználati díjból a társasházak 30%-ot 
visszakaphatnak, ezzel az oszloppal kiegészítettük  és beleírtuk azt, hogy várhatóan az adott társasház 
a múlt évi teraszhasználat után mennyi összeget kap. Átellenőriztük ismételten a beérkező pályázatokat 
és egy hibát észleltünk, amiért elnézést kérek: a 15. tételnél a Ferenc krt.6-nál egy nulla lemaradt, a 
munkák költsége 10 087 000 Ft és nem 1 087 000 Ft. Így az adható támogatás 4 034 800 Ft.  
 
Martos Dániel: A rendelet alapján a bizottság kiemelt projektnek nyilváníthat társasház felújításokat, 
ami azt jelenti, hogy két ütemben kaphat pénzt a bizottságtól. Nyilván ez nagyobb értékű pályázatokra 
vonatkozik. Kérdezem, hogy van e ilyen javaslat? Ha nincs, akkor elkezdenénk a megbeszélt metódus 
szerint. 
 
Martos Dániel a bizottság részére felolvassa a társasházaknak adott támogatási összegeket egyenként, 
első körben. 
 
Martos Dániel: Felkérem Mezey Istvánt, hogy számolja össze a körzetenként kiadott támogatások 
összegét. 
 
Mezey István: I.körzet: 22 500 000 Ft, II.körzet: 12 700 000 Ft, III.körzet: 12 671 389 Ft, IV.körzet: 
6 700 000 Ft, V.körzet: 5 149 000 Ft, VI.körzet: 9 268 800 Ft, VII.körzet: 11 500 000 Ft, VIII.körzet: 
6 200 000 Ft. A végösszeg: 86 689 000 Ft.  
 
Martos Dániel: Mennyi maradt meg az adható 100 000 000 Ft összegből? 
 
Mezey István: 13 310 000 Ft maradt meg. 
 
Madár Éva: Egy-két épületnél tájékoztatnám a tisztelt bizottságot és a jelenlévő képviselőket, hogy a 
javasolt támogatás adható e vagy sem. Konkrétan a Bakáts tér 7. szám alatti társasháznál 500 000 Ft a 
javasolt támogatás, de a kéményfelújításra csak 391 200 Ft adható. Az elektromos hálózatra viszont 
adható ez az összeg. 
A másik a Hőgyes E. u. 6. szám alatti társasház, ahol a tetőfelújításra minimum 308 000 Ft támogatást 
lehet adni, a javasolt 200 000 Ft nem éri el a 40%-ot.  
A Lónyay u. 13/a. szám alatti társasháznál belső homlokzat felújítására adható összeg 960 000 Ft, a 
javasolt pedig 1 000 000 Ft. 
A Mátyás u. 9. szám alatti társasháznál a kapualj felújításra maximum adható 423 600 Ft és a javasolt 
500 000 Ft volt. 
A Ráday 11-13. szám alatti társasháznál a lépcsőház felújításra 635 200 Ft adható, az elektromos 
hálózatra adható a javasolt 1 500 000 Ft. 
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Martos Dániel: Akkor még mindig 13 000 000 Ft körül marad pénz. Erre várnék a képviselő uraktól 
javaslatot. 
 
Hidasi Gábor: Szerintem az nem jó, hogy a körzetek végösszegét nézzük, mert ez a pályázók 
számától is függ. Ha az egyik körzetben csak 4 pályázó van, a másikban meg 30, akkor nem lehet 
összehasonlítani. Azon kellene elgondolkodnunk, hogy a megmaradó 13 000 000 Ft-tal kiírunk e egy 
újabb lehetőséget Középső-Ferencvárosban. Ügyrendi javaslatom az lenne, hogy ne aprózzuk el ezt az 
összeget úgy, hogy mindenki pár százezer forintot hozzárak az előzőkhöz, hanem adjunk egy újabb 
lehetőséget és írjunk ki új pályázatot. 
 
Martos Dániel: Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról kérem szavazzunk. 
 
VVKB 220/2012. (VI.06.) sz. 
 
     Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot 
elutasította.  
„Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a pályázatokból 
megmaradó pénzösszegre újabb pályázatot ír ki.” 
 
  (2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Konkrét javaslatokat tennék a fennmaradó összeg elosztására. A Mester u. 39. szám 
elkerülte a figyelmemet, velük nem kalkuláltam, ezért oda szeretnék 1 000 000 Ft-ot kérni, illetve a 
Vaskapu u. 1/a. szám alatti társasház belső homlokzat felújítására szeretnék kérni 500 000 Ft-ot. 
 
Zombory Miklós: A Ferenc krt. 6.,Ferenc krt. 8., Hőgyes E. u. 15-15/a., Lónyay u. 46., Ráday u. 43. 
szám alatti társasházaknak szeretnék adni plusz 500 000 Ft-ot. 
 
Illyés Miklós: A Mester u. 53-55. szám kéményfelújítására 1 400 000 Ft helyett az adható maximumot 
kérném, 1 462 400 Ft-ot. A Soroksári út 38-40. szám függőfolyosó felújításra a maximum 2 880 000 Ft-
ot kérném. A Vágóhíd u. 50. szám alatti társasház lépcsőházfelújítására  480 000 Ft-ot, a Vágóhíd u. 
60. szám tetőfelújításra 1 646 000 Ft-ot kérnék.  
 
Martos Dániel: Az Angyal u. 12. szám alatti társasház kapualj felújításra 660 000 Ft-ot, Ferenc krt. 17. 
szám alatti társasház függőfolyosó felújításra 1 000 000 Ft-ot, a Ferenc krt. 31. szám alatti társasház 
kémények felújítására 698 000 Ft-ot, a Ferenc krt. 39. szám alatti társasház közüzemi vezeték 
felújításra 1 840 000 Ft-ot, a Ferenc krt. 43. szám alatti társasház kéményfelújításra 800 000 Ft-ot, a 
Mester u. 38. szám alatti társasház függőfolyosó felújításra 700 000 Ft-ot, a Tűzoltó u. 6. szám alatti 
társasház kéményfelújításra 759 000 Ft-ot, az Üllői út 63. szám alatti társasház kéményfelújítására 
1 280 000 Ft-ot, az adható maximumot kérném. 
 
Veres László: A Mester u. 33-35. szám alatti társasház udvarburkolat felújítására szeretnék kérni 
4 000 000 Ft-ot. 
 
Martos Dániel: A Tűzoltó u. 27/b. szám alatti társasház fűtéskorszerűsítésére 800 000 Ft-ot , az Üllői út 
81. szám alatti társasház felvonófelújítására a maximumot, az Üllői út 89/c. szám alatti társasház 
közüzemi vezeték felújítására 613 600 Ft-ot, a Berzenczey u. 23-27. szám alatti társasház felújítására 
3 400 000 Ft-ot kér Polgármester úr. 
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Kassab Adonis és Tímár Gábor a bizottság tagjai kimentek az ülésteremből. 
 
Zombory Miklós: Kérnék a Lónyay u. 50. és 54. szám alatti társasházak felújításaira 500 000-500 000 
Ft-ot. 
 
Veres László: Az Angyal u. 7/b. szám alatti társasházak felújítására 800 000 Ft-ot, a Gabona u.10. 
szám alatti társasház kéményfelújítására 600 000 Ft-ot, a Vaskapu u. 6/b. szám alatti társasház 
elektromos felújításra 1 300 000 Ft-ot, a Vaskapu u. 7. szám alatti társasház külső homlokzat 
felújítására 2 200 000 Ft-ot szeretnék kérni. 
 
Tímár Gábor a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Zombory Miklós: A Lónyay u. 46.szám alatti társasház 2011.-ben pályázott tetőre, kérném a maradék 
összeget nekik adni. 
 
Kassab Adonis a bizottság tagja visszajött az ülésterembe, Loksa Gábor a bizottság tagja kiment az 
ülésteremből. 
 
Tímár Gábor: Szerintem arányosabban úgy lehetne elosztani a körzetek között a támogatást, hogy 
hány pályázat és milyen értékben érkezett. Össze kellene adni az egyes körzetekben, hogy mennyi 
összegű pályázat érkezett és ezt megnézni, hogy ez hányszorosa a rendelkezésre álló keretnek. A 
körzetenként beérkezett összegeket ezzzel a számmal el kell osztani és akkor annyi lenne az egyes 
körzetek kerete. Ez arányosabb lenne és jobban tükrözné a pályázatok földrajzi megoszlását. Ez 
természetesen már csak a jövőre nézve érdekes. 
 
Loksa Gábor a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Kérem a pályázatokról egyben szavazzunk. 
 
VVKB 221/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. évben benyújtott 
Belső-Középső ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbi táblázatban foglaltak szerint 
részesíti vissza nem térítendő támogatásban. 

  Épület címe Munkák megnevezése Elnyert támogatás 
összege 
I. ütem 

Elnyert 
támogatás 
összege 
II. ütem 

1. Angyal u. 7/B. függőfolyosó felújítása  800 000   
2. Angyal u. 12. lépcsőház, kapualj 

felújítása  
 660 000   

3. Bakáts tér 7. kémények felújítása 
(felépítmény) 

 0   

  Bakáts tér 7. elektromos hálózat 
felújítása 

 500 000   

4. Bakáts tér 8. kémények felújítása 
(felépítmény) 

 350 000   

5. Bakáts u. 5. kémények felújítása  500 000   
6. Bakáts u. 8. tető felújítása (részleges)  0   
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7. Berzenczey u. 23-27. függőfolyosó, lépcsőház, 
kapualj felújítása 

 3 400 000   

8. Bokréta u. 10. tető felújítása (részleges)  300 000   
9. Bokréta u. 25. erkélyek felújítása  300 000   

10. Csarnok tér 3-4. belső homlokzat 
felújítása (függőfolyosó, 
lépcsőház, közös 
nyílászárók) 

 2 000 000   

11. Erkel u. 13/A. kémények felújítása  500 000   
12. Ernő u. 9/ A. tető, kémények felújítása  1 018 800   
13. Ernő u. 17. közüzemi vezeték 

felújítása (gázhálózat) 
 1 680 000   

14. Ferenc krt. 2-4. bádogozás felújítása  0   
15. Ferenc krt. 6. (Ráday 

u. 60.) 
lépcsőház, kapualj 
felújítása (közös 
nyílászárok festése) 

 2 500 000   

16. Ferenc krt. 8. felvonó felújítása  1 300 000   
17. Ferenc krt. 16. kapualj felújítása  200 000   
18. Ferenc krt. 17. függőfolyosó, ereszalj 

felújítása 
 1 000 000   

19. Ferenc krt. 24. kémények felújítása 
(felépítmény) 

 400  000   

20. Ferenc krt. 31. kémények felújítása 
(felépítmény, seprőjárda) 

 698 000   

21. Ferenc krt. 36. kémények felújítása 
(kéményseprő járda) 

 400 000   

22. Ferenc krt. 39. közüzemi vezeték 
felújítása (csatorna, víz) 

 1 840 000   

23. Ferenc krt. 41. kémények felújítása (II. 
ütem) 

 800 000   

24. Ferenc krt. 43. kémények felújítása  700 000   
25. Ferenc tér 12. külső homlokzat 

felújítása (szigetelése) 
 500 000   

26. Gabona u. 5. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 400 000   

27. Gabona u. 8. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 400 000   

     

28. Gabona u. 10. kémények felújítása 
(felépítmény) 

 600 000   

29. Gönczy P. u. 2. függőfolyosó felújítása  1 000 000   
30. Haller u. 44. lépcsőház, kapualj 

felújítása 
 756 800   

31. Hőgyes E. u. 6. lépcsőház felújítása  400 000   
   tető felújítása (részleges)  310 000   

32. Hőgyes E. u. 15-15/A. belső homlokzat 
felújítása (hőszigetelés) 

 1 300 000   

33. Kinizsi u. 22. felvonó felújítása  0   
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34. Kinizsi u. 27. tető felújítása (részleges)  600 000   
35. Lónyay u. 9. kémények felújítása 

(felépítmény) 
 1 000 000   

36. Lónyay u. 13/A. belső homlokzat 
felújítása 

 960 000   

   közüzemi vezeték 
felújítása (csatorna, víz) 

 0   

37. Lónyay u. 13/B. kémények felújítása  300 000   
38. Lónyay u. 20. kapualj felújítása  700 000   
39. Lónyay u. 23. tető felújítása (részleges)  350 000   
40. Lónyay u. 28. kémények felújítása (II. 

ütem) 
 700 000   

41. Lónyay u. 41. külső homlokzat 
felújítása 

 600 000   

42. Lónyay u. 45. udvar burkolat felújítása  1 000 000   
43. Lónyay u. 46. külső-belső homlokzat-fal 

freskók és mozaikdíszek 
felújítása 

 839 411   

44. Lónyay u. 50. közüzemi vezeték 
felújítása (csatorna, víz) 

 500 000   

45. Lónyay u. 54. függőfolyosó felújítása  500 000   
46. Mátyás u. 9. kapualj felújítása, vakolat 

javítás 
 420 000   

   tető felújítása (részleges)  300 000   
47. Mester u. 1. kémények felújítása 

(felépítmény) 
 1 400 000   

48. Mester u. 13. felvonó felújítása  1 500 000   
49. Mester u. 15. lépcsőház, előtér 

felújítása 
 400 000   

50. Mester u. 33-35. udvar burkolat felújítása  4 000 000   
51. Mester u. 34. függőeresz csatorna 

cseréje (Mester-
Berzenczey oldalon) 

 0   

52. Mester u. 38. függőfolyosó felújítása 
(I.ütem) 

 500 000   

53. Mester u. 39. elektromos hálózat 
felújítása 

 1 000 000   

54. Mester u. 41/A-B. lépcsőház felújítása  300 000   
55. Mester u. 53-55. kémények felújítása  1 462 400   
56. Páva u. 22. közüzemi vezeték 

felújítása (gázhálózat) 
 400 000   

57. Páva u. 34. elektromos hálózat 
felújítása 

 1 079 389   

58. Ráday u. 8. kémények felújítása  800 000   
59. Ráday u. 9. belső homlokzat 

felújítása 
 1 000 000   

   lépcsőház, kapualj 
felújítása (közös 
nyílászárok festése) 

 800 000   
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60. Ráday u. 11-13. lépcsőház felújítása  0   
   elektromos hálózat 

felújítása 
 1 500 000   

61. Ráday u. 15. függőfolyosó felújítása  1 000 000   
62. Ráday u. 16. tető felújítása (részleges)  800 000   
63. Ráday u. 19. külső homlokzat 

felújítása (tűzfal) 
 500 000   

64. Ráday u. 21. padlástér szigetelése, 
burkolása, lomtalanítása. 

 300 000   

65. Ráday u. 22. külső homlokzat 
felújítása 

 1 000 000   

66. Ráday u. 25. külső homlokzat 
felújítása (tűzfal) 

400 000   

67. Ráday u. 27. belső homlokzat 
felújítása 

 300 000   

68. Ráday u. 31/B. felvonó felújítása  600 000   
69. Ráday u. 31/K. felvonó felújítása  1 000 000   
70. Ráday u. 33/A. felvonó felújítása  500 000   
71. Ráday u. 33/B. erkélyek, kapualj 

felújítása 
 500 000   

72. Ráday u. 34. tető felújítása (részleges)  1 000 000   
73. Ráday u. 43. felvonó felújítása  1 300 000   
74. Ráday u. 47. külső homlokzat, 

függőfolyosó felújítása 
 1 000 000   

75. Ráday u. 52. elektromos hálózat 
felújítása 

 400 000   

76. Ráday u. 53. belső homlokzat, 
függőfolyosó felújítása 

 600 000   

77. Ráday u. 54. udvar felújítása  400 000   
78. Sobieski J. u. 31. belső homlokzat 

felújítása 
 926 000   

79. Sobieski J. u. 38. kémények felújítása  1 198 400   
80. Soroksári út 38-40. függőfolyosó felújítása 

(I.ütem) 
 2 880 000   

81. Telepy u. 23. tető felújítása (részleges)  1 519 600   
82. Thaly Kálmán u. 14. elektromos hálózat 

felújítása 
 1 000 000   

83. Thaly Kálmán u. 20. tető felújítása (lapos tető 
szigetelés, bádogozás) 

 500 000   

84. Tompa u. 8. függőfolyosó felújítása  1 200 000   
85. Tompa u. 9. tűzfal felújítása 

(hőszigeteléssel) 
 1 400 000   

86. Tompa u. 14. lépcsőház, kapualj, 
nyílászárók felújítása  

 792 000   

87. Tompa u. 15/A. kémények felújítása 
(felépítmény, 
kéményseprő járda) 

 532 000   

88. Tompa u. 22. kémények felújítása 
(felépítmény) 

 870 000   
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89. Tűzoltó u. 4. kémények felújítása (III. 
ütem) 

 698 000   

90. Tűzoltó u. 6. kémények felújítása  759 000   
91. Tűzoltó u. 27/B fűtéskorszerűsítés  800 000   
92. Üllői út 5. függőfolyosó felújítása  800 000   
93. Üllői út 21. kémények felújítása 

(felépítmény) 
 800 000   

94. Üllői út 63. kémények felújítása  1 280 000   
95. Üllői út 81. felvonó felújítása  804 000   
   tető felújítása  1 072 400   

96. Üllői út 89/A. elektromos hálózat 
felújítása 

 800 000   

97. Üllői út 89/C. közüzemi vezeték 
felújítása (alapcsatorna) 

 613 600   

98. Üllői út 103. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 1 284 000   

99. Üllői út 107. közüzemi vezeték 
felújítása (csatorna) 

 1 372 000   

100. Üllői út 121. függőfolyosó, lépcsőház 
felújítása 

 3 425 200   

101. Vágóhíd u. 50. lépcsőház felújítása 
(villanyszereléssel) 

 408 000   

102. Vágóhíd u. 60. tető felújítása 
(bádogozás, 
ereszcsatorna,) 

 1 646 000   

   tűzfal felújítása  0   
103. Vámház krt. 7. erkélyek felújítása  300 000   
104. Vámház krt. 9. tető felújítása (részleges)  500 000   
105. Vámház krt. 15. függőfolyosó felújítása  500 000   
106. Vaskapu u. 1/A. belső homlokzat 

felújítása 
 500 000   

107. Vaskapu u. 6/ B. elektromos fővezeték 
felújítása 

 1 300 000   

108. Vaskapu u. 7. külső homlokzat 
felújítása 

 2 200 000   

109. Vendel u. 34. kémények felújítása  1 295 000   
  Összesen:    100 000 000   

 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. évben benyújtott 
Külső-ferencvárosi (József Attila -, Aszódi -, MÁV lakótelep és egyéb társasházak) lakóház-felújítási 
pályázatokat az alábbi táblázatban foglaltak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban. 
 

  Épület címe Munkák megnevezése Elnyert támogatás 
összege 
I. ütem 

Elnyert 
támogatás 
összege 
II. ütem 

1. Aranyvirág stny. 1. végfal hőszigetelése  1 300 000   
2. Aranyvirág stny. 3. épület előtti járda 

készítése 
 0   
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3. Aranyvirág stny. 5. gázhálózat felújítása  1 300 000   
4. Aranyvirág stny. 9. homlokzat részleges 

hőszigetelése 
 1 800 000   

5. Aszódi út 6. tető és kémény 
felújítása                             

 1 490 000    

6. Börzsöny u. 1. végfal hőszigetelése  1 300 000   
7. Börzsöny u. 2/C. felvonó felújítása  1 000 000   
8. Börzsöny u. 4. közüzemi vezeték 

felújítása (víz-, 
szennyvíz-, esővíz-
csatorna) 

 2 400 000   

9. Börzsöny u. 10. közüzemi vezeték 
felújítása (fűtés) 

 900 000    

10. Csengettyű u. 17. Elektromos hálózat 
felújítása 

 1 000 000   

11. Dési H. u. 5. tető felújítása 
(részleges) 

 500 000   

12. Dési H. u. 10. homlokzat, erkély 
felújítása 

 1 100 000   

13. Dési H. u. 11. közüzemi vezeték 
felújítása (hideg-meleg 
vízvezeték) 

  600 000    

14. Dési H. u. 14. közüzemi vezeték 
felújítása (hideg, meleg 
vízvezeték) 

 1 000 000   

15. Dési H. u. 15. felvonó felújítása  1 400 000   
16. Dési H. u. 23. felvonó felújítása  500 000    
17. Dési H. u. 30. közüzemi vezeték 

kiépítése (hideg-meleg 
vízvezeték) 

 1 400 000   

18. Ecseri út 31. közüzemi vezeték 
felújítása (vízvezeték 
szétválasztása) 

 400 000   

19. Epreserdő u. 4. elektromos hálózat 
felújítása 

 600 000    

20. Epreserdő u. 12. homlokzat részleges 
hőszigetelése 

 1 900 000   

21. Epreserdő u. 14. homlokzati nyílászárók 
felújítása (részleges) 

 800 000   

22. Epreserdő u. 24. homlokzat, erkély 
felújítása 

 2 400 000   

23. Epreserdő u. 28. bejárati kapu felújítása  300 000   

24. Epreserdő u. 30. homlokzat részleges 
hőszigetelése 

 1 200 000   

25. Epreserdő u. 32. homlokzat, erkély 
felújítása 

 500 000   

26. Epreserdő u. 35. elektromos hálózat 
felújítása 

 500 000   
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27. Epreserdő u. 38. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 2 000 000   

28. Epreserdő u. 40. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 2 100 000   

29. Friss u. 3. lépcsőház felújítása   500 000   
30. Hurok u. 5. lépcsőház felújítása   0   

 erkélyek felújítása  0   
31. Ifjúmunkás u. 22. gázhálózat felújítása  1 500 000   
32. Ifjúmunkás u. 32. felvonó felújítása  1 000 000   
33. Kosárka stny. 4 tető felújítása 

(szigetelés) 
 1 400 000   

34. Lobogó u. 3. homlokzat részleges 
felújítása 

 900 000   

35. Lobogó u. 6. közüzemi vezeték 
felújítása (víz- csatorna 
vezeték) 

 1 000 000   

36. Lobogó u. 16. homlokzat részleges 
hőszigetelése 

 500 000   

37. Napfény u. 1. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 1 200 000   

38. Napfény u. 17 közüzemi vezeték 
felújítása (hideg-meleg 
vízvezeték) 

 400 000   

39. Osztag út 17. tető és kémény 
felújítása                             

 1 310 000   

40. Pöttyös u. 9. felvonó felújítása  1 200 000   
 közös tulajdonú vezeték 

felújítása 
(szellőzőrendszer) 

 0   

41. Távíró u. 13. homlokzati nyílászárók 
felújítása (részleges) 

 0   

42. Távíró u. 19. homlokzati nyílászárók 
felújítása (részleges) 

 0   

43. Távíró u. 21. tető felújítása 
(szigetelés) 

 800 000   

44. Toronyház u. 8. homlokzat részleges 
hőszigetelése 

 2 100 000   

45. Toronyház u. 10. homlokzat részleges 
hőszigetelése 

 0   

46. Üllői út 151. elektromos hálózat 
felújítása 

 600 000   

47. Üllői út 155. elektromos hálózat 
felújítása 

 600 000   

48. Üllői út 161. közüzemi vezeték 
felújítása (gázhálózat) 

 1 700 000   

49. Üllői út 163. lépcsőházi üvegportál, 
ajtók cseréje 

 800 000   

50. Üllői út 167. lépcsőházi üvegportál, 
ajtók cseréje 

 800 000   
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  Összesen:    50 000 000   

3. felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a megállapodás nyertes társasházakkal történő megkötéséről. 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 
 154/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Béri Anita a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Martos Dániel: A 2§ (10) bekezdésben a bizonyára elírásra került - „Posztumusz kitüntetésre az 
elhunyt személy az elhunytát követő egy éven belül terjeszthető elő”- helyett javaslom az „egy év 
elteltével” szöveget az „egy éven belül” helyett. A 2§ (11) bekezdésben a második mondatot töröljük. A 
9§ (5) bekezdése sorolja fel, hogy kik tehetnek az adományozásra javaslatot. Ide szeretném, ha 
felvennénk a területileg illetékes rendvédelmi szervek vezetőit, adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, hogy 
javaslatot tehessenek a közbiztonsággal kapcsolatos díjra. A 10§ (1) bekezdésben „A Ferencváros 
Sportjáért díj azon személy részére adományozható…” szövegrész helyett „A Ferencváros Sportjáért díj 
azon személy, vagy csapat részére adományozható…” szöveget javaslom. Így csapat részére is 
adományozható lenne a díj, mivel sportolni csapatban is szoktak. 
 
Apollónia Aranka:  A 12§ (10) bekezdés utáni (8),(9),(11) bekezdéseket töröljük. 
 
Béri Anita a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Tímár Gábor: Kérném, hogy Elnök úr mondja el, hogy a bizottság hatáskörének melyik pontja az, 
aminek értelmében nekünk most itt ilyen szintű vitát kell folytatni, hogy „Ferencváros Sportjáért” díj 
várományosa ki lehet  és hogy a Posztumusz díjat ki kaphatja meg. 
 
Martos Dániel: Ez egy módosító javaslat volt, amit én mint egyéni képviselő szerettem volna megtenni. 
Van e még kérdés, javaslat? A bizottságot érintő módosításokról kérem szavazzunk. 
 
VVKB 222/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek, hogy a 154/2012. sz. előterjesztés az alábbiak szerint kerüljön elfogadásra: 
- 2.§ (10) bekezdésben a második mondatban az „egy éven belül” szövegrész helyére az „egy év 
elteltével” szövegrész kerüljön. 
- 2.§ (11) bekezdésben a második mondat törlésre kerüljön. 
- 9.§ (5) bekezdésben az adományozásra javaslatot tehetők közé felvételre kerüljenek a területileg 
illetékes rendvédelmi szervek vezetői. 
- 10§ (1) bekezdésben az „azon személy részére” szövegrész helyett az „azon személy, vagy csapat” 
szövegrész kerüljön. 
- 12§ (10) bekezdés utáni (8),(9),(11) bekezdések törlendők. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel 
 
  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem szavazzunk arról, hogy kifüggesztésre javasoljuk a rendelettervezetet. 
 
VVKB 223/2012. (VI.06.) sz. 
 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 154/2012. sz. – ”Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének 
módosításáról 
 151/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Ezt az előterjesztést Polgármester úr le fogja venni a Képviselőtestület üléséről. 
Ügyrendben javasolnám, hogy a bizottság is vegye le a napirendjéről. Kérem szavazzunk a levételről. 
 
VVKB 224/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 151/2012. 
számú előterjesztés – ”A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 3962011. (XII.12.9 rendeletének 
módosításáról”- című napirendi pontot leveszi a napirendjéről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. 
félévi munkaterve 
 147/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 225/2012. (VI.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 147/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Közterület elnevezése 

168/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 226/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 168/2012. sz. – ” Közterület elnevezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)     (Veres László nem szavazott) 
 
 
7./ Javaslat a József Attila-lakótelepen lévő futópálya felújítására, valamint a Zombori utcai 
sportpálya kerítés cseréjére  
 Sz-353/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérem támogassa a bizottság ezt az előterjesztést. Köszönöm. 
 
Puskás László: Apró hiba csúszott az előterjesztésbe, a két összeg felcserélődik. Tehát a sportpálya 
és salakfelújítás költsége az 1 250 000 Ft, a kerítésé pedig a 2 500 000 Ft. 
 
Martos Dániel: Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. 
 
VVKB 227/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a József Attila-lakótelepen lévő 
futópálya salakburkolat felújítására, valamint a Zombori utcai műfüves sportpálya kerítésének cseréjére 
a 3203. városfejlesztés, üzemeltetés, közbiztonság c. költségvetési soron max. bruttó 5 MFt-ot biztosít, 
és felkéri polgármester urat, hogy a 3/2012. (III.15.) számú beszerzési szabályzat szerint a kivitelezési 
szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)                 (Veres László nem szavazott) 
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8./ A Bp. IX. Thaly K. utca 1. sz. alatti parkolóhelyek megszüntetésének ügye 
 Sz-354/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 228/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Thaly Kálmán 
utcában a parkolóhelyek megszüntetését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a 
tervezéshez, engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges intézkedéseket a 3061 számú közutak 
üzemeltetése költségvetési sor terhére tegye meg. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Intézményi zöld program pályázat 2012.  
 Sz-372/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 229/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága az Intézményi Zöldprogram pályázat, a Sz-372/2012. számú előterjesztés 
melléklete szerinti pályázati felhívásával egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy intézkedjen a 
pályázati felhívás a kerületi oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák) 
részére történő megküldése iránt. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó kérelme 
 Sz-384/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 230/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 
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1. a 282/2011. (X.25.) határozatában foglalt táblázat alábbi sorát, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg a 
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tekintetében 2012. november 30. napjáig használható fel, a következők szerint 
módosítja: 
 
 
AZ INTÉZMÉNY 
NEVE, CÍME 
 

 
TERVEZETT 
KÖLTSÉG 

IGÉNYELT 
ÖSSZEG 

 
TÉMAKÖR 

 
TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

Ferencvárosi Nevelési 
Tanácsadó 
IX. Mester u. 67. 

 
331.000,- 221.000,- 

szobanövények, virágtartók, 
növényfuttató falak, rácsok, 
kaspók, virágládák, 
öntözőeszközök vásárlása 

 
200.000,- 

 
2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 2011. december 13-án kelt támogatási szerződés fentiek 
szerinti módosításáról és annak aláírásáról. 
 
Határidő: 2012. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
 Sz-351-352/2012., Sz-376/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-351/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 231/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a SMIRA MÉDIA 
GUARD Kft. (1055 Budapest, Kossuth L. tér 15.) részére a  
- Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/50) Bajor 
Gizi sétány 100 m2-es közterületre 2012. június 9. napjára közterület-használati engedély kerüljön 
kiadásra az alábbi feltétellel 
- a kérelmezőnek a parkolási üzemeltetőt (Ferencvárosi Parkolási Kft.) előzetesen értesíteni kell a 
terület foglalási igényéről. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-352/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 232/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy - a VVKB 
137/2012(IV.18.) sz. határozatának módosításával- a V és V Bt. által „RING PRESSZO” néven 
üzemeltetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 40.) részére a Budapest, Főváros 
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IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, 
IX. ker. Ráday u. 40. sz. előtti gyalogjárda, és  a Ráday u. 38. szám előtti gyalogjárda  területére a 
forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 2012. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra- 
vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbiak 
szerint: 

- a Ráday u. 40. szám előtti gyalogjárda +7 m2-es területére, és a Ráday u. 38. szám előtti 
gyalogjárda 11 m2-es területére vonatkozóan a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától 
-2012. augusztus 31 napjáig. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-376/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 233/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a DH FIVE Kft. 
(1056 Budapest, Belgrád rkp. 17.) kérelmére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37060) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Salkaházi Sára rakpart 
Fővám téri felüljáró végéig határolt területre filmforgatás céljára a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön a forgalomtechnikai engedély benyújtása esetén, az alábbiak szerint 

- 2012. 06.09. napján 100 m2-es közterületre, 
- 2012.06.10. napjára 1.390 m2-es közterületre. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 

Martos Dániel 
elnök 

 


