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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 14-én 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, 
 Görgényi Máté, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
 Madár Éva megbízott irodavezető, 
 dr. Váczi Katinka jogi munkatárs, 
 dr. Székelyhidi Lívia jogi munkatárs, 
 dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. június 14-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 234/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
 

Napirend: 
 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-385-391/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-385-391/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Madár Éva: Az Sz-385/2012. sz. előterjesztés is közterület-használati kérelem, az Sz-388/2012. sz. 
előterjesztés az a  társasház lakóház-felújítási támogatásának a munkanem módosítása. A közterület-
használati engedélyekkel kapcsolatban kérem a bizottságot, hogy az Sz-389/2012. sz. előterjesztést és 
az Sz-391/2012. sz. előterjesztést külön tárgyalja, mert ”A” és ”B” változat szerepel benne. 
 
Martos Dániel: Az Sz-388/2012. sz. előterjesztésről is külön fogunk szavazni. Kérem, szavazzunk az 
”A” változatról. 
 
Sz-388/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 235/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Mester u. 9. szám alatti társasház által 2011-ben 500.000,- Ft felvonó -, 500.000,- Ft körfolyosó 
szegély -, tűzfal - és 500.000,- Ft udvar felújításra,  elnyert támogatásának 1.000.000,- Ft felvonó -, 
500.000,- Ft körfolyosó szegély -, tűzfal felújításra történő átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. július 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-385-387/2012. és a Sz-390/2012. sz. előterjesztésekről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-385/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 236/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a KARAVÁN 
MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY (székhelye: 1092 Budapest,Török Pál u. 3.) részére a Budapest, Főváros 
IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 20. sz. előtti.  gyalogjárda 20 m2-es területére „Belső-Ferencváros kulturális 
negyed fejlesztése” című város rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” 
című kulturális rendezvény megtartása céljára  - a forgalomtechnikai engedély benyújtását követően - 
2012. június 23., augusztus 11., szeptember 8.napjára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra 
kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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



 3

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-386/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 237/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a TECHNOTERV 
Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 245.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36824) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Erkel u. 17. sz. 
előtti gyalogjárda és teljes útpálya, összesen 120 m2-es területére klíma beemelése céljára 2012. június 
23. napjára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön, a forgalomtechnikai engedély 
benyújtása esetén, valamint a hétvégi munkavégzésről szóló hozzájárulás alapján. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
A határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-390/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 239/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a E-BUILDER 
Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. 4/21.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929), hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday 
u. 7.sz. előtt 46 m2-en, a Ráday u. 8. előtt 25 m2-en, a Ráday u. 25. és 27. sz. épületek előtt 88 m2-en, 
a Ráday u. 29. előtt 55 m2-en és a Ráday u. 33/A sz. épület előtt 49 m2-en a gyalogjárda közterületére 
az épületek portál felújításához kapcsolódó – guruló állványról történő munkavégzés és anyagtárolás - 
céljára 2012. június 18. napjától – 2012. szeptember 15. napjáig terjedő időszakra a  közterület-
használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Az Sz-391/2012. sz. előterjesztésben Erdős László egyéni vállalkozó mozgóárusítást 
szeretne kivitelezni. Eddig úgy tudtam, hogy a Kerületi Szabályozási Tervek minden ilyesmit kizárnak, 
de erről meghallgatunk más véleményt is. 
 
Veres László: Egyrészt érdeklődnék az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy miért pont a Ferenc téren 
akar amerikai hot-dogot árulni? Eddig nem volt a kerületben ilyen. A másik észrevételem a Ferenc térrel 
kapcsolatos, ami elképesztő állapotban van. Már hetekkel-hónapokkal ezelőtt jeleztem, hogy szökőkút 
körül a rács darabokra van összetörve, az árok körülötte tele van gazzal, szeméttel. A szökőkút még így 
június közepén sem működik. Szeretnék érdeklődni és javasolni, hogy tegyünk ebben az ügyben 
valamit. 
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Kassab Adonis a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Csatlakoznék a képviselő úrhoz, mert nem csak a szökőkúttal van probléma, hanem a 
tér egyik felén a fű már feltörte a díszburkolatot. A FESZOFE Kft. a Tompa utcában végignyírta az 
összes fát nagyon szépen, de a Ferenc térrel nem foglalkoztak úgy néz ki. Kérem a hivatalt, hogy a 
következő ülésen külön napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Ferenc tér rendezését. Ha a FEV IX 
Zrt. az üzemeltetője, akkor kérem továbbítsuk részükre is a kérést. Kérem, szavazzunk a ”B” változatról. 
 
Sz-391/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 240/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja, hogy ERDŐS 
LÁSZLÓ egyéni vállalkozó (2360 Gyál, Bacsó B. u. 78/A.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Ferenc tér díszburkolatú területének 2 m2-es részére mozgó büfé (amerikai hot-dog) elhelyezése  
céljára 2012. június 15. napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra a  közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Madár Éva: Az előterjesztésben azért szerepel ”A” és ”B” javaslat, mert a BKK Zrt. a hozzájárulásában 
leírta, hogy közlekedésbiztonsági szempontból aggályosnak tartja és forgalomtechnikai szempontból 
nem javasolja a vendéglátó terasz kihelyezését. 
  
Martos Dániel: A Lenhossék utca és Tűzoltó utca sarkán létesült egy vendéglátó terasz a 
parkolósávban és az egy jobbkezes utca. A terasz úgy lett megépítve, hogy az eddig sem túl jól 
belátható kereszteződést életveszélyessé tette. Ennek is nézzünk utána, mert szerintem ez is 
forgalomtechnikai szempontból aggályosnak mondható. 
 
Madár Éva: Ezzel kapcsolatban a BKK Zrt. külön tervet készíttetett a vendéglátó egységgel, ami 
alapján hozzájárult, hogy ott a vendéglátó terasz kialakításra kerülhessen. Az egyik probléma az volt, 
hogy a vendéglátó egység kintebb húzódott 5 méterrel, mint ahogy az engedélye szólt. Ezt rendeztük, 
mert beljebb vitte a teraszt, ennek ellenére érkeznek olyan jelzések, hogy közlekedésbiztonsági 
szempontból nem megfelelő a terasz létesítése. Felvettük a BKK Zrt-vel a kapcsolatot, hogy vizsgálja 
felül az általa kiadott engedélyt és az engedélyeztetett terveket. 
 
Martos Dániel: Ez nem tudom mennyiben fogja segíteni a közös utca beláthatóságát. Kérem 
szavazzunk a B változatról. 
  
Sz-389/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 241/2012. (VI.14.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja (tekintettel a BKK 
Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságának állásfoglalására), hogy a MIXER-BAU Kft. által „PÁVA 
SÖRÖZŐ” néven üzemeltetett hidegkonyhás vendéglátó egység (székhely:1214 Budapest, Merkúr u. 7. 
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fszt.1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37448) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Páva u. 28. sz. előtti parkolósáv 13 m2-es területére - 
vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulás  kerüljön kiadásra. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 

Martos Dániel  
elnök 

 
 


