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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. július 2-án 14.00 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, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: Madár Éva  megbízott irodavezető, 
 dr. Szabó József irodavezető, 
 Vince Attiláné polgármesteri és jegyzői kabinet munkatárs, 
 Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgató, 
 dr. Molnár Andrea  jegyzőkönyvvezető.  
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. július 2-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Veres László: Érdeklődni szeretnék, hogy két üléssel ezelőtt kértem a hivataltól egy tájékoztatót a 
Ferenc térrel kapcsolatban, ez miért nem került még mindig napirendre? 
 
Sebők Endre: A hulladékgyűjtő szigetek körüli védőkorlátról készült egy tájékoztató anyag, amiről a 
következő ülésen tud majd érdemben dönteni a bizottság, ennek megfelelően tudjuk elkészíteni az 
előterjesztést. Időközben elkészült a ”Ferencváros Környezetvédelmi Program” című munka, ami jelen 
állapotában 98%-osnak tekinthető. Ebben az állapotában kell elküldeni véleményezésre a 
Környezetvédelmi Felügyelőségnek, illetve ha van a bizottságnak javaslata, hogy még mi szerepeljen 
benne, akkor kérem, hogy a jövő hét végéig legyenek szívesek a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-
mail címre elküldeni. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatot hozta. 
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VVKB 248/2012. (VII.02.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Közterület-használati kérelmek vendéglátó-teraszok kialakítására 

Sz-413/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
2./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros 
oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása  

Sz-414/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati kérelmek vendéglátó-teraszok kialakítására 

Sz-413/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Veres László: Szeretném Sebők úrnak észrevételezni, hogy azt hiszem a mai naptól lehet bírságolni 
azokat, akiknek az ingatlanán magas parlagfű nő. Nem tudom ez a környezetvédelmi program tartalmaz 
erre nézve valamit, de sajnos ezek a beépítetlen telkek, ahol a gyomnövények nőnek, nagy számban 
előfordulnak Ferencváros területén. Kérem, hogy tegyük meg a megfelelő lépéseket. 
 
Sebők Endre: A FESZOFE Kft. azon területeket tudja lekaszálni, amit a hivatal megrendel. A 
parlagfűvel kapcsolatos ügyek a hatósági ügyintézés körébe tartoznak, amit a hivatal végez. A 
telektulajdonosok felszólítása a hivatal dolga, a kényszerkaszálást a FESZOFE Kft. végzi hivatali 
megrendelésre. A közterületeken és parkokban folyamatosan zajlik a kaszálás, a Ferenc téren is, ahol 
elkészült a korábban felszedett kis kockakövek pótlása és visszaépítése. A víz és szökőkút ügyében 
szerződéshosszabítás történt a korábbi céggel, amit nem a Kft. intéz, hanem a 
Vagyonkezelési,Városüzemeltetési és Felújítási Iroda. A FESZOFE Kft. hatáskörébe a parkfenntartás, 
az útburkolat és bútorok kezelése és fenntartása tartozik. 
 
Martos Dániel: Visszatérve a napirendi ponthoz, miért van ketté vágva az előterjesztés? 
 
Madár Éva: A 2. és 4. határozati javaslatnál a díszburkolat miatt arról is kell döntenie a bizottságnak, 
hogy egyáltalán kihelyezheti e a vendéglátó teraszt a kérelmező. Az 1. és 3. határozati javaslat pedig új 
kérelem, itt a nyitvatartási óráról kell dönteni, mert nem díszburkolaton van. A másik előterjesztésnél 
már a kérelmekre az engedélyt kiadta április-május környékén a bizottság, folyamatosan használják is, 
de a rendelet változása miatt a nyitvatartási időről is dönteni kell. Az előző rendelet szerint 21.30 vagy 
23.30 óráig lehetett nyitvatartani, most minden vendéglátó egységnél meg lehet határozni az új rendelet 
szerint a nyitvatartást 21.00, 22.00, 23.00 órában. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy egységesen 23.00 óráig legyen a nyitvatartás minden kérelmező 
számára. Kérem szavazzunk. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatokat hozta. 
 
VVKB 249/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HORECO Kft. 
által a Vendel u. 9. szám előtti útpályán 2012. július 3-től 2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó 
terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát  23.00 óráig határozza meg.  
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 250/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HeZsoTa-Car 
Kft. által a Sobieski J. u. 39-41. szám előtti útpályán 2012. július 3-től 2012. szeptember 30-ig 
létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát  23.00 óráig határozza meg.  
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A 2. és 4. határozati javaslatnál az ”A” alternatíváról szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatokat hozta. 
 
VVKB 251/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
MÉZESBÖDÖN-ÖDÖN Kft. részére a Bokréta u. 28. szám előtti gyalogjárda 38 nm-es területére 
vonatkozóan 2012. július 3-től 2012. október 31-ig a közterület használati engedélyt megadja azzal, 
hogy a kiszolgálás maximális időtartamát 23.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 252/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DUPLA-
DRAZSÉ Kft. részére a Tompa u. 26/B. szám előtti gyalogjárda 5 nm-es területére vonatkozóan 2012. 
július 3-től 2012. november 30-ig a közterület használati engedélyt megadja azzal, hogy a kiszolgálás 
maximális időtartamát 23.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út 
páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének 
meghatározása  

Sz-414/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy az előzőleg kiadott nyitvatartási engedélyeket tartsuk szem előtt. 
Veres László: Az Ipar utcai vendéglátó helyiség miért 21.30 óráig kapta meg az engedélyt? Szerintem 
a kérelmezők maguk szeretnék meghatározni a nyitvatartást, mert ha előbb zárnak be, akkor a 
közterület-használati díj kedvezménye is megilleti őket. 
 
Madár Éva: Az előző rendelet úgy szólt, hogy a melegkonyhás vendéglátó egységek kivételével a többi 
helyiség csak 21.30 óráig lehetett nyitva. Ezt a melegkonyhás kivételt vettük most ki a rendeletből.  
 
dr. Szabó József: A nyitvatartásról a bizottságnak kell döntenie és a meghatározott rövidebb 
nyitvatartási idő után jár a díjkedvezmény a szolgáltatónak. Amennyiben a bizottság most a maximum 
nyitvatartási idő mellett dönt, akkor díjkedvezményre csak úgy jogosult a kérelmező, ha újabb kérelmet 
nyújt be és a bizottság 21.00 vagy 21.30 óráig határozza meg a nyitvatartást. A későbbiekben majd 
nyilakoztatja az iroda a kérelmezőket, hogy hány órában szeretnék meghatározni a nyitvatartásukat. 
 
Madár Éva: Ezek már április-május óta kintlevő teraszok, a rendelet pedig július 1-től hatályos, tehát 
nem volt eddig alkalmunk megkérdezni a nyitvatartási időről a kérelmezőket. Azért szükséges a 
bizottság döntése, mert az engedélyeket július hónapra csak így tudjuk kiadni. Dönthet úgy a bizottság, 
hogy az előzőleg meghatározott nyitvatartási időket fogadja el. 
 
Martos Dániel: Azt feltételezem, hogy a kérelmezők 90%-a a maximum időpontot szeretné. Viszont van 
egy cukrászda nem hiszem, hogy 23.00 óráig akar nyitvatartani. Nem nekünk kellene eldönteni, hogy ki 
,meddig akar nyitvatartani. 
 
Madár Éva: Javaslom, hogy ugyanazt az időpontot állapítsa meg a bizottság, amit már korábban 
megállapított a nem melegkonyhások esetében vagy pedig a 23.30 órát határozzák meg mindegyiknél. 
Az ügyfeleket behívjuk, hogy aláírják az engedélyeket és akkor tudnak nyilatkozni, hogy meddig 
szeretnének nyitvatartani és a következő bizottsági ülésre már be tudom hozni, hogy ki az, aki 
kevesebb ideig lenne nyitva. 
 
Martos Dániel: Mindenkinek nem jó megoldás 23.30 óráig megadni a nyitvatartási lehetőséget. A 
Csajbók Kft. esetén emeljük meg 23.30-ra az időpontot. A többiek nyilatkozzanak, hogy meddig akarják. 
 
dr. Szabó József: A rendelet hatályba lépésével az első technikai problémák most jelentkeztek, a 
későbbiekben az lenne az eljárás az iroda részéről, hogy konkrétan minden egyes kérelmezőt 
nyilatkoztatni fognak, hogy mit szeretne a nyitvatartás vonatkozásában. Jelen esetben a rendeleti 
szabályozás alapján a bizottságnak döntenie kell, hogy megadja a maximumot vagy az alacsonyabb 
értéket, ami díjkedvezménnyel jár együtt.  
 
Martos Dániel: Láttam, hogy már fent vannak a honlapon a teraszkérelmi lapok mindenféle 
formátumban, fel lehetne tüntetni mellette, hogy kire milyen díjszabás vonatkozik? Javaslom, hogy a 
Csajbók Kft. esetében emeljük meg a nyitvatartási időpontot 23.30 órára, a többiek esetében az eddigi 
időpontok maradnának.  
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Madár Éva: A Dupla-Drazsé Kft. plusz 5 négyzetméterénél az előbb 23.00 órát határozott meg a 
bizottság az előző szavazásban és a 3 négyzetméterénél annak idején pedig 21.30 órát. 
 
Martos Dániel: Emeljük azt is 23.00 órára. Kérem, szavazzunk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatot hozta. 
 
VVKB 253/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy PETRÓ TIBOR  
egyéni vállalkozó részére a Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére vonatkozóan 
2012. július 3-tól 2012. december 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát 23.30 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 254/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PIAZZA D. F. 
Kft. részére a Ferenc tér 11. sz. előtti gyalogjárda és útpálya forgalomtól elzárt 15 m2-es területére 
vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a 
kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 255/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
SZIMPLABALATON Kft. részére a Ferenc tér 14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 
2012. július 3-tól 2012. október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát 23.30 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 256/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM Kft. 
részére a Haller u. 12-14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 óráig 
határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 



 6

VVKB 257/2012. (VII.02.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a WILVIK 
HEKTOR Kft. részére a Haller u. 24. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 
3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 
23.30 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 258/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CSAJBÓK Kft. 
részére az Ipar u. 7. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23 óráig 
határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 259/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DZAMBHALA 
Kft. részére a Lenhossék u. 31. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 
óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 260/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy JÁGER 
JÓZSEFNÉ egyéni vállalkozó részére a Telepy u. 15/a. sz. előtti garázsbejáró 2 m2-es területére 
vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás 
maximális időtartamát 23.30 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 261/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FABITO Kft. 
részére a Tinódi u. 15. sz. előtti gyalogjárda 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
november 2-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 óráig 
határozza meg. 



 7

Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 262/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MALTIFOOD 
Kft. részére a Thaly K. u. 50. sz. előtti parkolósáv 17 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 
óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 263/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI BÁR Kft. 
részére a Tompa u. 7. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 óráig 
határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 264/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. 
részére a Tompa u. 8. sz. előtti gyalogjárda 28 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 óráig 
határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 265/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az M. B. SHOP 
Kft. részére a Tompa u. 12. sz. előtti gyalogjárda 18 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 
óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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VVKB 266/2012. (VII.02.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CSEKPONT 
Kft. részére a Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 40 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. november 1-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 23.30 
óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 267/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az OMNIAN 
FÉNYES Kft. részére a Tompa u. 15/A. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére vonatkozóan 2012. 
július 3-tól 2012. október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 
21.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 268/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAT-GASTRO 
Kft. részére a Tompa u. 15/B. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére  vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 21.00 
óráig  határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 269/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAKE 
PROFESSIONAL Kft. részére a Tompa u. 23. sz. előtti parkolósáv 5 m2-es területére vonatkozóan 
2012. július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát 21.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 270/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az AND ÉS PET 
Kft. részére a Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv 21 m2-es területére  vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 21.00 
óráig határozza meg. 



 9

Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 271/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DUPLA 
DRAZSÉ Kft. részére a Tompa u. 26/b. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. 
július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát 23.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 272/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a POHÁRSZÉK 
Kft. részére a Tompa u. 26/B. fszt. 10. sz. üzlete előtti gyalogjárda 8 m2-es területére   vonatkozóan 
2012. július 3-tól 2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát 21.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 273/2012. (VII.02.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT HÁZ 
Kft. részére - amennyiben a forgalomtechnikai hozzájárulást benyújtja - a Tűzoltó u. 46. sz. előtti 
gyalogjárda 9 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő 
vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 21.00 óráig határozza meg. 
Határidő: 2012. július 3. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
   (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A következő bizottsági ülést 2012.07.10-én, kedden 9.00 órakor lesz. Köszönöm a 
részvételt, az ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

Martos Dániel  
elnök 


