
 1

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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. július 10-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, 
 Görgényi Máté, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Paksi Ilona aljegyző, 
 Madár Éva  megbízott irodavezető, 
 dr. Szabó József irodavezető, 
 Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 dr. Farkas Csaba közbiztonsági referens, 
 Vince Attiláné polgármesteri és jegyzői kabinet irodai munkatárs, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 Dankó Rita csoportvezető, 
 Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazgatója, 
 dr. Molnár Andrea  jegyzőkönyvvezető.  
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. július 10-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta. 
 
VVKB 274/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. 
forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet  módosítására 
 186/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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 3./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére 
190/2012. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
 4./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója 

174/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
5./ Közterület –használattal kapcsolatos fellebbezések 

179/2-3/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
 6./ Kérelem a Zöld Számmal kapcsolatos dologi kiadások fedezésére 

Sz-432/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazgatója 
 
 7./ Javaslat a Belső- és Középső-Ferencváros területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
körbekerítésére 

Sz-431/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
8./ Közterület-használati kérelmek 

Sz-430/2012., Sz-433/2012.,Sz-434/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására (II. forduló) 
 154/3/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

dr. Szabó József: A Humán Ügyek Bizottsága egy módosító javaslatot elfogadott, aminek a papír alapú 
elkészítése folyamatban van. A tartalma az, hogy a kitüntetések elnevezése előtt kerüljön bele a 
rendeletbe a „Ferencváros” szó, például Ferencváros-József Attila díj. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
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VVKB 275/2012. (VII.10.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 154/3//2012. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet  módosítására 
 186/2012. sz.. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
 
VVKB 276/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 186/2012. sz. – ”Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére 

190/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Az előterjesztés alapján 18 db új kamerahelyszínt jelöl meg a tervezet, nyilván ez több 
ütemben fog megvalósulni. Ha engem jól tájékoztattak, akkor idén 9 db és a következő években a 
maradék 9 db kamera lesz kihelyezve. A listán van felsorolás és több térkép is a pontos helyszínekről. A 
Jogi és Pályázati Iroda munkatársától kérdezem, hogy a határozati javaslat 4. pontjára miért van 
szükség? 
 
Hidasi Gábor: Gondolom a jelenlegi kamerákat ugyanannyi fővel figyeli a Közterület-Felügyelet, mint a 
rendőrség és ha megnövekszik a kamerák száma, akkor a Közterület-Felügyeletnek ez milyen 
létszámnövekedést jelent? Ha erre nem lesz elég ember és ezeket nem fogja figyelni senki, akkor nem 
lesz túl eredményes. 
 
Rimovszki Tamás: A kérdés azért jogos, mert most értünk el az Aszódi lakótelep bekamerázásával 
arra a pontra, amikor még 2 ember tudja figyelni ezt a rendszert, mert állásfoglalások szerint 16 db 
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kamerát képes figyelni egy fő és ezzel az Aszódi kamerarendszerrel 32 db lett a kamerák száma. Ha 
megvalósul ez a fejlesztés, akkor mindenképpen 3 belső szolgálatost kell alkalmazni. 
 
dr. Szabó József: A határozati javaslat 4. pontjára azért van szükség, mert a Képviselőtestület az 
érintett költségvetési sor feletti rendelkezési jogot a rendeletben felhasználás-koordináló bizottságként a 
tisztelt bizottságot jelölte meg. Ez egy átruházott hatáskör, tehát ezen sor felett a bizottság jogosult 
rendelkezni a költségvetési rendelet alapján. Amennyiben a testület ezzel a jogával élni kíván, akkor ezt 
megteheti, de eseti jelleggel ezt a hatáskört magához kell vonja. Ahhoz, hogy dönteni tudjon egy olyan 
sor felett, aminek a rendelkezési jogát átruházta, ahhoz először egy eseti döntéssel vissza kell vonja ezt 
a jogot. Ez egy technikai határozati javaslat, illetve technikai döntés. Tehát a bizottságé a döntési 
kompetencia, de mivel a Képviselőtestület dönt, ezért eseti jelleggel vissza kell vonja az átruházott 
hatáskört. 
 
Hidasi Gábor: Szerintem a bizottság is el tudja dönteni ezt a problémát. Kérdésem a Közterület-
Felügyelet vezetőjéhez, hogy a Közbiztonsági Kuratórium látta e ezt az előterjesztést? A jelenlegi 
kamerák kinek a tulajdonában vannak és a most felszerelésre kerülő kamerák kinek a tulajdonába 
fognak kerülni? 
 
Rimovszki Tamás: A kamerák megoszlása jelenleg úgy áll, hogy a Boráros téren lévő az 
Önkormányzat tulajdona, a többi a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány tulajdonában van. Amik 
fejlesztésre kerülnek, azok is a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A Közbiztonsági 
Kuratórium nem látta ezt az előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: Milyen lehetőség van arra, hogy a kamerák tulajdonjoga egy kézben legyen? 26 db 
kamera lesz a Kuratóriumnál, 18 db kamera az Önkormányzatnál, ez elég furcsa helyzetet fog 
eredményezni. 
 
dr. Szabó József: Elvileg van lehetőség arra, hogy egy kézben legyenek a kamerák, de azt 
javasolnám, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság most ne hozzon döntést. Előzetesen meg kell 
vizsgálni, - hogy amikor egy meghatározott szerv tulajdonában van meghatározott számú kamera és 
térítés ellenében gondolom az Önkormányzat nem kívánná ezt magához venni, térítés nélküli 
visszavétel pedig ÁFA fizetési kötelezettséggel járhat – hogy mi ennek a pénzügyi vetülete. Egy 
tájékoztató formájában tudna dönteni a bizottság arról, hogy javasolja e, hogy ezzel a lehetőséggel éljen 
az Önkormányzat, hogy a kamerák tulajdonjogát magához vonja. Az a helyes irány, hogy 
Önkormányzati tulajdonban legyen az összes kamera, ne pedig eltérő tulajdoni viszonyok 
keletkezzenek, de jelenleg ez egy felesleges kiadás lenne. 
 
Martos Dániel: A határozati javaslat 3. pontjában van egy kipontozott rész. A szakértőinktől kérdezem, 
hogy milyen ütemezést képzeltek el helyszínre lebontva? Előtte megadom a szót Hidasi képviselő 
úrnak. 
 
Hidasi Gábor: Szomorúan hallottam, hogy a Közbiztonsági Kuratórium nem tárgyalta az előterjesztést, 
pedig szerencsés lett volna, ha már a kamerák felével ők rendelkeznek. Véleményezési joguk szerintem 
lett volna ebben az ügyben. Jó lenne mielőbb kihelyezni a kamerákat, de a kérésem az lenne, hogy 
azért értesítsük a Kuratóriumot valamilyen formában. Ha jól tudom valamilyen támogatást kapott év 
elején a Közbiztonsági Közalapítvány, ezt nem a Kuratórium kapta? 
 
dr. Szabó József: A sor elnevezése alapján úgy tűnik, hogy ez a sor kizárólag a Kuratórium működését 
szolgálja, ezen változtatni szükséges a következő költségvetés módosításakor, hogy ez ne legyen 
megtévesztő. Ilyen értelemben állandó szerződése az Önkormányzatnak a Közbiztonsági 
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Közalapítvánnyal határozatlan időtartamra szól. Nincs egy fix pénzösszeg, amit rendszeresen kap az 
Önkormányzattól, eseti döntések alapján kap támogatásokat. 
 
Rimovszki Tamás: Másfél évvel ezelőtt a IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, az üzemeltetést végző 
Kft.-vel és a Ferencvárosi Közterület-Felügyelet munkatársaival kimentünk és végignéztük azokat a 
lehetséges helyszíneket, ahol a kamerák kihelyezésére lenne szükség, de ez közbiztonsági 
szempontok alapján szinte évente változik. Ez alapján készült az előterjesztés. Az határozati javaslat 1. 
pontja arról szól, hogy vissza kell vonnunk egy 2009-ben készült határozatot, mert már a Rendőrség 
2011-ben azt mondta, hogy elavult, máshol vannak a bűncselekmények. Az előterjesztés egy 
konszenzus eredménye, amiben az Önkormányzat, Rendőrség és Közterület-Felügyelet vett részt, a 
bűnmegelőzési szempontból, a szabálysértések szempontjából és a költséghatékonyság szempontjából 
vizsgáltuk. A Gát utcát, a Ferenc teret, mindenki be szerette volna kamerázni, és a Markusovszky 
parkot. A parkban is nagyon sok a rongálás éjszaka. Ezek alapján az első 9 helyszínt javasolnánk a 
határozati javaslat 3. pontjába. 
 
Veres László: Nagyon sajnálom, hogy a kamerahelyszínek kijelölése ilyen módon történt meg. 
Szerintem vannak itt kevésbé fontos helyszínek is, míg az én körzetem - a 7. körzet – a Tinódi park és a 
Drégely-Mester sarok kivételével nem kap kamerát. Az elmúlt hetekben a Liliom utca és Gabona utca 
lakói egy levelet fogalmaztak meg Polgármester úrnak és nekem, amelyben panaszkodnak az ottani 
állapotokra, közbiztonsági helyzetre és ezt a részt ismét nem látom a listán. Évek óta mindig elmondom 
és sajnálom, hogy ez a változtatások után sem került be a helyszínek közé. A Mester utca és Soroksári 
út közötti rész teljesen ki van hagyva a Tinódi park kivételével. Szerintem a Berzenczey utcában nincs 
túl nagy élet, sem parkoló autók, sem üzletek nincsenek, de nem szeretném őket megfosztani a kamera 
lehetőségétől, csak jelezni szerettem volna, hogy sokkal nagyobb szükség lenne például az Angyal 
utca, Liliom utca, Gabona utca körzetében. Ez a terület sokkal fertőzöttebb közbiztonsági szempontból, 
mint a Belső-Ferencváros bizonyos részei. 
 
Martos Dániel: A második ütemben természetesen helyet kell adni annak is, hogy a képviselőkkel 
egyeztetve készüljön egy olyan előterjesztés a következő évekre, ami ezeket a helyi igényeket is 
figyelembe tudja venni. Belső-Ferencvárosban felmerült, hogy a vendéglátó egységeket működtetőket 
megérné bevonni a kamerák megvételének a finanszírozásába, mert más kerületekben bizonyos 
étteremtulajdonosok komplett utcákat tudnak az Önkormányzatnak felújítani. Szerintem 2 db kamerát 
60-70 vendéglátós meg tudna finanszírozni. A József Attila lakótelepet is meg kellene említeni ebben az 
előterjesztésben, mert bár örülünk, hogy a telep az egyik legzöldebb Budapesten, de a kamerák emiatt 
a fákon kívül nem sokat látnak. A Pöttyös utcai metrómegálló környékét például érdemes volna figyelni, 
de az is igaz, hogy 40-50 millió forintért kap egy új rendőrörsöt a lakótelep. 
 
Görgényi Máté: Külső-Ferencvárosban egy szerencsétlen helyzetre való tekintettel - amit a hajléktalan 
szálló elhelyezése jelent a kerületünknek – kikerült egy plusz kamera. Viszont a József Attila-
lakótelepen szerintem is vannak olyan helyek, amiket érdemes lenne bekamerázni. Csatlakoznék Veres 
képviselő úrhoz, hogy a következő fázisaiban a kamerakihelyezési ütemtervnél vegyék jobban 
figyelembe a képviselők véleményét is. 
 
Martos Dániel: A határozati javaslat 3. pontjánál javaslom, hogy a kipontozott részre az „1.-9.” 
helyszínek kerüljenek be és kérem, hogy a határozati javaslat 4. pontjáról külön szavazzunk. 
Irodavezető úrral szemben nekem ez nem egy eseti elvonásnak tűnik a leírt szöveg alapján. Ha 
belekerül a határozati javaslatba, hogy „eseti jelleggel”, akkor támogatom a javaslatot. 
 
dr. Szabó József: Igen, bekerülhet. 
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatot hozta. 
 
VVKB 277/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 190/2012. sz. – ”Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére” című – 
előterjesztést azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontja egészüljön ki az „eseti jelleggel” 
szövegrésszel, továbbá a határozati javaslat 2. pontjában megjelölt helyszínek közül az 1-9-ig pontban 
levő kamerahelyszínek kerüljenek a javaslat 3. pontjába. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gábor bizottsági tag távozott az ülésteremből. 
 
 
4./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója 

174/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Mi az oka, hogy tavaly 1,5 millió forintot fordított egy alkalmazott foglalkoztatására a 
Közbiztonsági Közalapítvány, idén 3,8 millió forintot? Ki az, akit alkalmaznak az Önkormányzat 
pénzéből erre a pozícióra? Örültünk volna, ha Markovics József eljött volna a bizottsági ülésre és 
válaszolt volna a kérdésekre. Úgy tudom nem kell a bizottságnak is megtárgyalnia ahhoz, hogy a 
Képviselőtestület tárgyalhassa az előterjesztést. Ügyrendben javaslom, hogy vegyük le napirendről a 
174/2012. sz. előterjesztést. Kérem, szavazzunk. 
 
VVKB 278/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 174/2012. sz. – 
”A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója” című – előterjesztést a 
napirendjéről leveszi. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Közterület –használattal kapcsolatos fellebbezések 

179/2-3/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Ha jól tudom a VEZO Kft-nek és a VITAGASTRO Kft-nek is nagy tartozása van, és a 
helyiség Önkormányzati tulajdonban van. Kérem, szavazzunk a 179/2/2012. sz. előterjesztés esetében 
az „A” verzióról és a 179/3/2012. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság a következő határozatot hozta. 
 
VVKB 279/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
179/2/2012. sz. – ”VEZO Kft. közterület-használati fellebezési ügye” című – előterjesztés ”A”változatát. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 280/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
179/3/2012. sz. – ”VITAGASTRO Kft. közterület-használati fellebezési ügye” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Kérelem a Zöld Számmal kapcsolatos dologi kiadások fedezésére 

Sz-432/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazgatója 
 
Martos Dániel: Az állampolgárokat tájékoztatjuk a zöldszám létesítéséről? Az újságon, tévén kívül el 
tudnám képzelni a népszerű 4 Ft + ÁFA-ba kerülő hűtőmágnest bedobni a postaládákba. A társasház-
felújításokkal kapcsolatban kikerülnek az információs táblák, amire jó lenne ha rákerülne ez a zöldszám 
és minden házban ki lehetne tenni egy tájékoztatót erről. 
 
Rimovszki Tamás: Kértünk árajánlatokat erre a mágnesre, 1db 1000 darabnál 50 Ft, 10 000 darabnál 
35 Ft, ez volt a legjobb. Amikor a Képviselőtestület elfogadja az előterjesztést, az Önkormányzat 
honlapjának indító oldalán rajta lesz ez a zöldszám : 06 80 399 999. A 9-es TV képújságjában fog 
menni, de az összes többi médiában fizetni kell. 
 
Veres László: A közparkokban – Markusovszky park, Ferenc tér, Tinódi park – egy táblán jó lenne 
feltüntetni, mivel a bejelentések úgyis ezekről a területekről fognak érkezni. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
 
VVKB 281/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
1.) A Városfejlesztési Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a ferencvárosi 
„zöldszám” újbóli beindítását szakmailag támogatja, és javasolja a Polgármester úrnak, hogy tegye meg 
az ennek érdekében szükséges intézkedéseket, valamint a költségvetés soron következő 
módosításakor a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról gondoskodjon. 
Határidő: 2012. július 10. illetve a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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2.) Városfejlesztési Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a költségvetés 
soron következő módosításakor a 3203 számú sor előirányzata összegének csökkentésével kerüljön 
megteremtésre a pénzügyi fedezet a zöldszám dologi költségeinek biztosítására. 
Határidő: költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Javaslat a Belső- és Középső-Ferencváros területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek körbekerítésére 

Sz-431/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Az összes maradék hulladékgyűjtő szigetet bekerítenénk, kivéve amik a Főváros 
területén vannak. 20 darab helyszínről van szó, az Aszódi úttól a Vágóhíd utcáig bezárólag. Kérem, 
szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
 
VVKB 282/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlat 
alapján, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-től, 
összesen bruttó 1.924.888,- Ft összegben megrendeli az előterjesztés mellékletét képező 2. sz. 
mellékletben felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigetek körbekerítését, a 3205. „környezetvédelmi” 
költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy az Sz-431/2012. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal 
kösse meg a FESZOFE Nonprofit Kft-vel a szerződést. 
Határidő: 2012. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Közterület-használati kérelmek 

Sz-430/2012., Sz-433/2012.,Sz-434/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Külön szavazzunk az előterjesztésekről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
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Sz-430/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 283/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  úgy dönt, hogy az ÉPKOMPLEX 
Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37809) hrsz-ú, Budapest IX., Márton u. 5/A. sz. előtti gyalogjárda 
(31 m2) és félútpálya (62 m2), összesen 93 m2-es részére építőanyag és törmeléktároló konténer 
tárolása céljából - a 2012. június 29. napján KKI/3430/2/12 számon jóváhagyott forgalomtechnikai terv 
szerint - 2012. július 10. napjától - 2013. április 14. napjáig terjedő időszakban a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön.  
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Madár Éva: A Közterület Rendeletnek a 9 § 3. bekezdése lehetővé teszi, hogy a lakossági igényeket 
kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében kérelemre a bizottság 80%-kal mérsékelje a havi 
közterület-használati díjat. Varrodát üzemeltet, varrónő és a lakosság számára végez szolgáltatást és 
kérte a 20%-kal  történő csökkentést. 
 
Martos Dániel: Először szavazzunk a részletfizetési kérelemről. 
 
Sz-433/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 284/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Macovei Erzsébet 
egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) részére a Budapest, IX., Határ út – Üllői út metró felszín 26. 
számú 22 m2-es pavilon után felhalmozódott 1.150.556,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi, 
egyenlő (191.759,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A 20%-osl csökkentésről szavazzunk. 
 
VVKB 285/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Macovei Erzsébet 
egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) részére a Budapest, IX., Határ út – Üllői út metró felszín 26. 
számú 22 m2-es pavilon után fizetendő 5.127,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2012. július hónaptól 
20%-kal mérsékli, így a fizetendő havi közterület-használati díj: 4.102,-Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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Martos Dániel: Kisebb területre kért engedélyt és a több közterületet-használat után nem akarja 
kifizetni a plusz terület díját. Nem javaslom az 50%-os csökkentést, le kellett volna mérni előre a 
helyszínt. Módosító javaslatom, hogy az 50% csökkentés kerüljön ki a határozati javaslatból és 6 havi 
részletben fizesse meg a tartozását. 
 
Sz-434/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 286/2012. (VII.10.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SMIRA MÉDIA 
GUARD Kft. 1.075.380,-Ft közterület-használati díjtartozásának 6 havi részletekben történő 
megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 

 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 
 

Martos Dániel  
elnök 


