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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. szeptember 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 tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
 Madár Éva megbízott irodavezető, 
 dr. Szabó József irodavezető, 
 Várkonyi Imréné csoportvezető, 
 Apollónia Aranka irodavezető, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 dr. Farkas Csaba közbiztonsági referens,  
 Koór Henrietta csoportvezető, 
      dr. Molnár Andrea  jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  Vörös Attila FEV IX elnök vezérigazgató, Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgató, 

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgató, Zombory Miklós, Csárdi Antal, 
Tornai István képviselők. 

 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. szeptember 6-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, 
az ülést megnyitom. A napirendi javaslathoz kérdés, észrevétel?  
 
Zombory Miklós: Két előterjesztésre hívnám fel a bizottság figyelmét, az Sz-464/2012. és Sz-
488/2012. sz. előterjesztésekre, melyeket szeretném, ha a bizottság első két napirendként  tárgyalna 
meg. 
 
Martos Dániel: A 12. és 24. napirendi pontokat kéri a képviselő úr, hogy vegyük előre, ezenkívül 
javaslom, hogy a 4. napirendi pontot a bizottság vegye le napirendről, mert nem készült el az 
előterjesztés. Először szavazzunk a 4. napirendi pont levételéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 289/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 212/2012. sz. – 
”Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)” című – előterjesztést leveszi a napirendről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a napirend cseréről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

 
VVKB 290/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-464/2012. 
és Sz-488/2012. sz. – ”Bakáts tér-Tompa u.-i torkolat térfelügyeleti kamera kihelyezése (VVKB 
179/2012. (V.16.) sz. határozatának módosítása)” és ”Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti 
sebességkorlátozó küszöb kialakításával kapcsolatos előterjesztés” című – előterjesztéseket 1. és 2. 
napirendi pontként tárgyalja meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az így módosított napirend egészéről. 

 
VVKB 291/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Bakáts tér-Tompa u.-i torkolat térfelügyeleti kamera kihelyezése (VVKB 179/2012. (V.16.) sz. 
határozatának módosítása) 
             Sz-464/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
2./ Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti sebességkorlátozó küszöb kialakításával kapcsolatos előterjesztés 

Sz-488/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 
3./ „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott 

pályázati anyagának benyújtása 

213/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló)  
 207/2012., 207/2/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák 
védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan 
 199/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
 211/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására 
 210/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 205/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására 
 200/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
10./ Kerekerdő óvoda kérelme 
             Sz-467/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
11./ Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes nap 
             Sz-466/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
12./ 26/2011.(II.01.) sz. VVKB határozat visszavonása 
             Sz-463/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Szűcs Balázs 
 
13./ Bp. IX. Ecseri u. 29. sz. alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás 
munkanemének módosítása 

Sz-449/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
14./ Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközösség „Ferencvárosi Családi Napok – 
Evangélikusok Ferencvárosért” c. programsorozat közterület-használati kérelme 

Sz-450/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
15./ KARAVÁN MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” c. város 
rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” c. kulturális rendezvény 
közterület-használati kérelme 

Sz-451/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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16./ Humor és Borfesztivál – szódával című rendezvényre közterület-használati kérelem 
Sz-452/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmek 

Sz-453/2012., Sz-455-456/2012. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Közterület-használati díj mérséklésére, szüneteltetésére irányuló kérelmek 

Sz-454/2012., Sz-457-460/2012. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
19./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-461/2012. ,Sz-476-482/2012. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
20./ Közterület-használati díj csökkentése iránti kérelmek 

Sz-483-484/2012. ,Sz-490/2012. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
21./ Bp. IX. ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala 
által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének csökkentése iránti kérelmek 

Sz-485/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
22./ AND ÉS PET Kft. - Bp. IX., Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv területén kialakított vendéglátó-
teraszának meghosszabbított nyitvatartási időre irányuló kérelme 

Sz-486/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
23./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 78/2012. (III.21.) számú 
határozatának visszavonása 

Sz-487/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 (6 igen, egyhangú 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Bakáts tér-Tompa u.- i torkolat térfelügyeleti kamera kihelyezése (VVKB 179/2012. (V.16.) sz. 
határozatának módosítása) 
             Sz-464/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 292/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 179/2012. (V.16.) sz. 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy 
1 db térfigyelő kamera beszerzéséről, és a Bakáts tér Tompa utcai torkolatánál történő kihelyezéséről 
és működtetéséről a Képviselő-testület 279/2012.(VII.10.) sz. határozata alapján lefolytatandó 
beszerzési eljárásban gondoskodjon.  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az eljárás során kialakult 
beszerzési költség egy kamerára jutó értékének fedezetét a 3203. „Városfejlesztés, üzemeltetés és 
közbiztonság” költségvetési sorról biztosítja.” 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti sebességkorlátozó küszöb kialakításával kapcsolatos 
előterjesztés 

Sz-488/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 
Martos Dániel: Az előterjesztés lényege, hogy a BKK a 15-ös busz miatt nem támogatja a Ráday utcai 
sebességkorlátozó küszöb kiépítését. Kérdezem Madár Éva irodavezető asszonyt, hogy ebben az 
esetben a BKK csak véleményez vagy ez kötelez minket? 
 
Madár Éva: Teljesen köti az önkormányzatot a BKK véleménye, tekintettel arra, hogy a BKK felel a 
közlekedésért, ő koordinálja és szervezi. Időközben a BKK-t megkereste a Polgármester úr azzal, hogy 
a 15-ös buszt véglegesen vegyék ki a Ráday utcából, de erre még nem kaptunk választ, ezért kérjük a 
határozat határidő módosítását. Amennyiben a BKK a Ráday utcába nem teszi vissza a 15-ös buszt, 
akkor az akadály megszűnik. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 293/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 178/2012. (V.16.) sz. 
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét a BKK hozzájáruló nyilatkozatának kézhezvételét követő 
30 napra módosítja. 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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3./ „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt 
átdolgozott pályázati anyagának benyújtása 

213/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hidasi Gábor: Örvendetes látni, hogy valami történik, de a számokkal kapcsolatosan volnának 
kérdéseim. Ha lehetséges a Gazdasági Bizottság és a Képviselőtestület ülésére szeretnénk kérni 
tájékoztatást arról, hogyan áll a kiköltöztetés, hány lakó van még a házakban, nagyon keveseljük ezt a 
költséget. Szintén kérem, hogy a közbeszerzési pályázatokon kiírt felújítások négyzetméter árai hogyan 
alakultak, tudomásom szerint ennél a 150 000 forintnál jóval magasabb árak jöttek be. Utoljára ilyen 
közös mérőórás felújítást talán az Illatos útnál csináltak, látszik mi lett az eredménye. Mit fogunk 
kezdeni 12 év múlva ezekkel a házakkal? Hogyan lehet például társasházakká alakítani majd őket, ha 
nincsenek meg a mérőórák vagy az önkormányzatot fogja megint egy óriási költség terhelni? Mi lesz a 
sorsa az I. ütemből kimaradó házaknak? 
 
Madár Éva: A kiürítéssel kapcsolatban a Gát u.3. és 5. szám, a Lenhossék u. 7. és 9. szám alatt már 
csak 13 bérlő van, akikkel meg kell egyeznünk. Egyébként mind a négy épületre vonatkozó kiürítési 
költség ez év januárjában tervezésre került a költségvetésben, ezért van csak a Gát u. 20. szám alatti 
épület kiürítési költsége jelezve az előterjesztésben, mert ezt az idei költségvetés nem tartalmazza, azt 
a jövő évben kell tervezni. 
 
Vörös Attila: A 150 000 forintos fajlagos költséggel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy ez egy 
rendkívül alacsony ár. A tapasztalati tényekk 200 000-230 000 forint körül alakulnak az eddigi fővárosi 
pályázatok kapcsán. Ez egy limitált, maximált költség, az az egy lehetőségünk van, hogy a tervezőket 
arra irányítsuk, hogy ezzel kalkuláljanak. Kompromisszumokat fogunk kötni a tervek és a kivitelezés 
kapcsán, majd 10 év múlva valószínűleg a közös mérőórákat egyedi mérőórákra kell cserélni, de ez 
még mindig bekalkulálható, mert figyelembe kell venni, hogy ez továbbra is egy 100%-os 
támogatottságú projekt. Van egy másik lehetőség is, hogy elfogadjuk ezt a 150 000 forintos fajlagos 
költséget, ellenben lehet, hogy a kivitelezőkkel kapcsolatosan olyan szerződéseket fogunk kötni, ahol 
akceptáljuk a magasabb kivitelezési költségeket, tehát amit az eddigi fővárosi pályázatokon is 
visszaigazolt a piac. Ez viszont azt jelenti, hogy az önkormányzatnak kell a 150 000 forint és a 
magasabb kivitelezési költségek közötti részt megfinanszíroznia. Ez egy döntési lehetőség, de 
szerintem az önkormányzat nem áll úgy, hogy az elkövetkező 1-2 évben ezt a plusz költséget vállalni 
tudja.  
A kimaradó házakkal kapcsolatosan annyit tudunk mondani, hogy úgy tudom a tavalyi „József Attila 
Terv”-ről szóló előterjesztés tartalmazta, hogy a ciklus végéig vállalta az önkormányzat, hogy ezekből a 
házakból kiköltözteti a lakókat. Tudom, hogy a következő költségvetési évekre is be lesz tervezve a 
kiköltöztetések költsége, és a következő pályázati ciklusban fogjuk tudni beadni az I. ütem 2. 
szakaszára ezeknek az épületeknek a felújítását. Szerintem a tervezést jövőre meg is tudjuk indítani, és 
ahogy a költségvetés erre forrást biztosít, folytatódni fog a kiköltöztetés ezekből az épületekből is. 
 
Szűcs Balázs: Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy ez a 150 000 forintos ár egy 
fajlagos négyzetméter ár, ami azt jelenti, hogy a korábbiakkal ellentétben nem a lakás négyzetméterre 
van vetítve, hanem az épület teljes négyzetméterére. A lakásokra vetítve ez magasabb árat fog 
eredményezni. Megkértem a tervezőket, hogy minden tervezési módosítást végezzenek el annak 
érdekében, hogy minél olcsóbban, de jó minőségben kerüljenek megvalósításra ezek az épületek. Ezek 
olyan apróságokat tartalmaznak, hogy nem csaphornyos parketták lesznek a szobákban, hanem 
laminált parketták, ami az összes új építésű házban is bevett gyakorlat, illetve nem egyedi gázkazánok 
lesznek, hanem központi kazán egyedi méréssel, ami szintén jelentős megtakarítást eredményez. 
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 294/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 213/2012. sz. – ”Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv 
I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés 
módosítása (I. forduló)  
 207/2012., 207/2/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk először a 207/2/2012. sz. módosító javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 295/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 207/2/2012. sz. – ”Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló) c. előterjesztéshez” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, egyhangú) 
Hidasi Gábor a bizottság tagja nem szavazott. 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 207/2012. sz. előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 296/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 207/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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5./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, 
használatáról és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel 
kapcsolatosan 
 199/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 297/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
Képviselőtestületnek a 199/2012. sz. – ”Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, 
fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel 
kapcsolatosan” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
 211/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 298/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 211/2012. sz. – ”Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására” 
című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására 
 210/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 299/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 210/2012. sz. – ”Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására” 
című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 205/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 300/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 205/2012. sz. – ”Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására 
 200/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Hidasi Gábor: A Közterület-felügyelet rendelkezik autóval vagy bérelni fogja valakitől? A telephelyet 
csak mi használjuk, vagy más kerület is a közelben igénybe tudja venni, és az önkormányzat tud ebből 
esetleg profitálni? A kerületbenl nagyságrendileg hány elszállításról beszélünk havonta? 
 
Rimovszki Tamás: Rendelkezünk ilyen gépjárművel, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata költségvetésében biztosított erre 15 millió forintot. Ezt most 9 millió forintért sikerült 
beszerezni, úgy hogy vettünk egy alap gépjárművet, és arra darut szereltettünk, és mindenféle 
engedélyt beszereztünk hozzá. Vizsgáztatáson túl vagyunk, most a telephely engedélyeztetésre várunk, 
ami holnap kerül a Képviselőtestület elé. A telephely 2400 m2, ami természetesen alkalmas arra, hogy 
más önkormányzatok által elszállított gépjárműveket is tároljuk. Az V. és XXI. kerülettel már felvettük a 
kapcsolatot, érdeklődés van, a legtovább az V. kerülettel jutottunk, ahol majd egy szerződés keretében 
az anyagi részét is rendezzük. A VIII., VI., VII. kerülettel egyeztettünk, említettük nekik, hogy fog nyílni 
ez a telep. Most már lehet tudni, hogy szeptember 12-től indul az elszállítás és a telephely. 
A tavalyi évben 1680 db autó került elszállításra a kerületből, az idei évben ez jóval kevesebb, kb. 800 
db autónál tartunk. 
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Martos Dániel: Ezek szerint volt értelme, egyre több szabálykövető polgártársunk van. Kérem, 
szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 301/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 200/2012. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító 
Okiratának módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. szeptember 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Kerekerdő óvoda kérelme 
             Sz-467/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 302/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága  
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Kerekerdő Óvoda részére a 282/2011. (X. 25.) számú határozat alapján 
biztosított támogatás elszámolási határideje 2012. szeptember 20-ára módosuljon.  
2. felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 2011. december 20-án kelt támogatási szerződés 
fentiek szerinti módosításáról és annak aláírásáról. 
Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes nap 
             Sz-466/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 303/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. szeptember 22-i 
Autómentes Napi rendezvényre 500.000,- Ft-ot biztosít a 3205-ös költségvetési sor terhére. Felkéri a 
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Polgármester urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére vonatkozó szerződést az 500.000,- Ft-
os keretösszegből bruttó 127.000,- Ft értékben a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kösse meg. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ 26/2011.(II.01.) sz. VVKB határozat visszavonása 
             Sz-463/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Szűcs Balázs 
 
Martos Dániel: A MÁV pályaudvar és környéke szabályozási tervéről van szó. 
 
Szűcs Balázs: A MÁV KSZT-t a mai napig azért nem lehetett elkészíteni, mert a MÁV még mindig nem 
rendelkezik hivatalos stratégiával és nem tud nyilatkozni, hogy a területnek milyen jövőt szán. A 
javaslatunk az, hogy a szerződést nem felbontva, hanem azt megtartva az eddig elvégzett munkák 
kerülnének rendezésre és amint bekövetkezik a stratégiahozatal a MÁV részéről, akkor befejeződne 
ennek a KSZT-nek a készítése a közbeszerzésen elnyert áron. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 304/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

1) Ferencvárosi pályaudvar és rendező pályaudvar KSZT tervezési szerződésének 
megszüntetéséről szóló 26/2011. (II.01.) sz. határozatát visszavonja.  

2) Felkéri Polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Tervező Irodával arról, hogy 
a MÁV országos vasúthálózat fejlesztési koncepciójának elfogadásáig egymással szemben ne 
támasszanak szerződő felek semmilyen külön igényt, azt követően pedig a tervező fejezze be a 
megkezdett munkálatokat a korábban meghatározott tervezői díjért. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ Bp. IX. Ecseri u. 29. sz. alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő 
támogatás munkanemének módosítása 

Sz-449/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: A ház 2011-ben 1 300 000 forintot nyert tetőre, kéményre és bádogozásra. Megmaradt 
valamennyi támogatási összeg, ezt vízvezeték szétválasztására, felújítására történő 
átcsoportosításához kérik. Az „A” határozati javaslatot támogatnám, hogy járuljon hozzá a bizottság az 
átcsoportosításhoz. Kérem, szavazzunk az előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 305/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Ecseri út 29. szám alatti társasház által 2011-ben 1.300.000,- Ft elnyert támogatásból tető-, 
kémények és bádogozás szükség szerinti felújítása után megmaradt támogatás közüzemi vezeték 
(vízvezeték szétválasztása) felújítására történő átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. szeptember 28. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
14./ Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközösség „Ferencvárosi Családi Napok – 
Evangélikusok Ferencvárosért” c. programsorozat közterület-használati kérelme 

Sz-450/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 306/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest – 
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 19-21.) részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc téren lévő pavilon és előtte lévő (szökőkút előtti) terület 200 
m2-es területére a „Ferencvárosi Családi Napok – Evangélikusok Ferencvárosért” című programsorozat 
megtartása céljára 2012. szeptember 8. és szeptember 22. napjára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
15./ KARAVÁN MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” c. 
város rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” c. kulturális 
rendezvény közterület-használati kérelme 

Sz-451/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 307/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Karaván 
Művészeti Alapítvány (székhely: 1092 Budapest, Török P. 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 2012. szeptember 22. napjára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által BKK/4172/2/2012 számon kiadott 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 

A Ráday utcának az érintett szakasza mind jelzőtáblával, mind süllyedő oszloppal védett, azonban az 
útpályán bármikor megjelenhet forgalom, ezért az elkorlátozás nem terjedhet ki az úttestre, csak a 
járdán helyezkedhet el. Az elzárt terület a járda szélén elhelyezkedő parkolásgátló oszlopok vonaláig 
terjedhet.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
16./ Humor és Borfesztivál – szódával című rendezvényre közterület-használati kérelem 

Sz-452/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 308/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Lónyay u. 19. fszt. II.) részére 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú 
közterületre,  
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 4. sz. előtti parkolósáv 20 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 3. sz. szembeni gyalogjárda 10 m2-es 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 6. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 24. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 23-27. sz. előtti parkolósáv 40 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 28. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 33. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 33/B. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, és 
- Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es 
- Összesen: 160 m2-es közterületre - faházak elhelyezésére –  
a „Humor – és Borfesztivál – szódával” című rendezvény megtartása céljára 2012. szeptember 6. 
napjától – 2012. szeptember 9. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás  
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megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által 2012. augusztus 23-án kiadott 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 

- a gyalogos forgalom számára minimum 1,5 métert biztosítani kell,valamint 
- ma közúti űrszelvényt mindenhol szabadon kell hagyni. 

Határidő: 2012. szeptember 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
17./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmek 

Sz-453/2012., Sz-455-456/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-453/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztés „A” verziójáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 309/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ADDIS 
BT.(székhelye:1073 Budapest, Kertész u. 18.) részére a Budapest IX. Haller u. – Óbester u. 
kereszteződésénél álló 9 m2-es pavilonból lángos, gyros (szeszmentes büfé) működtetése után 
felhalmozott 273.177,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (45.529,-Ft - os) részletekben 
történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-455/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztés „A” verziójáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 310/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PATEK FRUIT 
Kft. (2030 Érd Donga u. 2.) részére a Budapest IX., Pöttyös u.- Ifjúmunkás u. kereszteződésében lévő  
22 m2-es pavilon után felhalmozott 236.082,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi, egyenlő 
(39.347,-Ft- os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-456/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztés „A” verziójáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 311/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Németh István 
egyéni vállalkozó (székhelye:1073 Budapest Árpád u. 6/B. 9/74.) részére a PRINTER TITÁN Kft. által a 
Budapest IX., Határ út - Üllői út csomópont metró felszíni területén álló 35. számú 18 m2-es pavilonból 
tintapatron töltés, toner töltés és forgalmazás után felhalmozott 184.572,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (30.762,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
18./ Közterület-használati díj mérséklésére, szüneteltetésére irányuló kérelmek 

Sz-454/2012., Sz-457-460/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-454/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérdezem az irodától, hogy a cégnek van tartozása? 
 
Várkonyi Imréné: Helység bérleti díj tartozása nincs, a csatornaépítés előttük zajlik régóta. A cég 
terasza a Kinizsi utcára esik. 
 
Martos Dániel: Az építkezés miatt jogosnak tűnik a kérés. Tartozása nem volt. Javaslom, hogy 
szavazzunk az előterjesztés „A” alternatívájáról, 50%-os csökkentéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 312/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a RÁDAY 
GOURMAND Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 34.) által, a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36850/1) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Kinizsi u. 19. szám előtti gyalogjárda 4 m2-es területén működtetett vendéglátó-terasz után fizetendő 
4.508,-Ft/m2/hó (utószezon), illetve 6.772,-Ft/m2/hó (főszezon) közterület-használati díjat 2012. július 
15. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig 50 %-kal mérsékli, így a fizetendő havi közterület-
használati díj:  
Főszezon: 3386,-Ft/m2/hó 
Utószezon: 2254,-Ft/m2/hó 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-457/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy szavazzunk az előterjesztés „A” alternatívájáról, 50%-os csökkentéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 313/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. által 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 35.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. Ker. Ráday u. 34. 
szám előtti – üzletével szembeni – parkolósáv 28 m2-es, illetve Ráday u. 35. sz. előtti gyalogjárda 8 m2-
es területén  működtetett vendéglátó-terasz után fizetendő 4.508,-Ft/m2/hó (utószezon), illetve 6.772,-
Ft/m2/hó (főszezon) közterület-használati díjat 2012. július 15. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig 
50%-kal mérsékli, így a fizetendő havi közterület-használati díj: 
Főszezon: 3386,-Ft/m2/hó 
Utószezon: 2254,-Ft/m2/hó 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-458/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Ez melyik vendéglátó hely? 
 
Várkonyi Imréné: KMC Kávézó. 
 
Martos Dániel: Az ügyvezető leírta, hogy a területen folyó útjavítási munkálatok miatt a vendéglátó 
terasz 60%-át nem tudták igénybe venni. Ezért kéri a szüneteltetést. Nem is pakoltak ki? 
 
Várkonyi Imréné: Sokáig kórházban is volt az ügyvezető és ő üzemelteti a lányával. 
 
Martos Dániel: Szavazzunk az előterjesztés „A” alternatívájáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 314/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 
határozati javaslatot elutasítja: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LA STELLA 
Kft. által (székhelye: 1093 Budapest, Bakáts u. 2/C. fszt. 3.) a Budapest Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 15. 
szám előtti gyalogjárdán működtetett vendéglátó-terasz utáni közterület-használati díjfizetési 
kötelezettségét 2012. augusztus 1. napjától – 2012. augusztus 20. napjáig szünetelteti.” 
         (1 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Martos Dániel: Szavazzunk az előterjesztés „B” alternatívájáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 315/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LA STELLA Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Bakáts u. 2/C. fszt. 3.) kérelmét elutasítja, és a  Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 15. szám előtti gyalogjárda 14 m2-es  területén kialakított vendéglátó-teraszra 
vonatkozóan a közterület-használati díj fizetési kötelezettséget nem szünetelteti. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-459/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Szavazzunk az előterjesztés „A” változatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 316/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Újlaki Tamás 
egyéni vállalkozó (1077 Budapest Rottenbiller u.1.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám 
alatti  29 m2-es pavilon után fizetendő 5.127,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2012. szeptember 
hónaptól 20%-kal mérsékli, így a fizetendő havi közterület-használati díj: 4.102,-Ft/m2/hó. 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Molnár 
Jánosné egyéni vállalkozó (1091 Budapest Üllői út. 159. fsz.7.) részére a Budapest IX. ker. Üllői út - 
Ecseri úti metrófelszín területén álló 22 m2-es pavilon után fizetendő 5.127,-Ft/m2/hó közterület-
használati díjat 2012. szeptember hónaptól 20%-kal mérsékli, így a fizetendő havi közterület-használati 
díj: 4.102,-Ft/m2/hó. 
3. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a K&I Bt. (1091 
Budapest Üllői út. 147.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 1. szám alatti 40 m2-es pavilon után 
fizetendő 5.127,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2012. szeptember hónaptól 20%-kal mérsékli, így a 
fizetendő havi közterület-használati díj: 4.102,-Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-460/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Javaslom az engedélyezést. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 317/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Markovics 
Józsefné egyéni vállalkozó (1098 Budapest Kosárka sétány. 3. II.10.) részére - a Budapest IX. ker. 
Csengettyű u. 8. szám alatt lévő pavilonra vonatkozóan - a közterület-használati díjfizetési 
kötelezettségének 2012. július 15. napjától - 2012. október 15. napjáig történő szüneteltetését 
engedélyezi. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
19./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-461/2012. ,Sz-476-482/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-461/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Van a hivatalnak valamilyen információja az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Várkonyi Imréné: A cégnek túlfizetése van 26 000 forinttal. 
 
Martos Dániel: Az „A” alternatívát tenném fel szavazásra. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 318/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DOTRA Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18.) által „KÍNAI BÜFÉ” néven működtetett vendéglátó egység 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 18. sz. előtti gyalogjárda 9 m2-es területére 2012. 
szeptember 7. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a  
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága 
által BKK/1960/2/2012. számon kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi 
feltételekkel: 
- A teraszt a forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal vagy egyéb térelválasztó elemmel úgy kell 
elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. A terasz és a 
forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
- A járdafelületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára 
legalább 1,5 m szabad keresztmetszet megmaradjon. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-476/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk „A” alternatíváról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 319/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BATI SÖRÖZŐ 
ÉS KÁVÉZÓ KFT. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17.) által „KORTY” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti parkolósáv 11 
m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 2012. október 10. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-477/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Ez egy cukrászda, tartozása nincs. Az „A” alternatívát teszem fel szavazásra. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 320/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy özv. JUHÁSZ 
JÓZSEFNÉ egyéni vállalkozó (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 15.) által „JUHÁSZ-CUKI” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 8 
m2-es területére 2012. október 1. napjától – 2012. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára  a  közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által KKI/1162/2/2012. számon kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban 
meghatározott alábbi feltételekkel: 

A teraszt a forgalmi sávtól és a parkolósávtól megfelelően rögzített korláttal vagy egyéb 
térelválasztó elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme 
biztosítva legyen. A terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon 
kell tartani. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-478/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, az „A” verzióról szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 



 20

VVKB 321/2012. (IX.06.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PURPLE MINT 
KFT. (székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) által „FRÖCCS BÜFÉ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 24/B. sz. előtti gyalogjárda 
5 m2-es területére 2012. szeptember 7. napjától – 2012. október 17. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által BKK/1963/2/2012 számon kiadott forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 
- A teraszt a forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel úgy kell 
elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. A terasz és a 
forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani.  
- A járdafelületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára 
legalább 1,5 m széles szabad keresztmetszet megmaradjon. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-479/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Tartozásuk nincs, tehát az „A” alternatívát teszem fel szavazásra. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 322/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a V és V BT. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 40.) által „RING PRESSZÓ” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 40. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére 
2012. szeptember 7. napjától – 2012. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-480/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem az „A” alternatíváról szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 323/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HORECO KFT. 
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ferenc téren 
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lévő, a Dunához közelebbi kb. 64 m2 alapterületű üveggel fedett pavilon előtti 25 m2-es területre 2012. 
szeptember 6. – 2012. szeptember 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-481/2012. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Többször hívott a SHAKKOUR Kft. telefonon, mert a hivatalban nem hallgatták meg 
őket és szerette volna, ha én vagy a bizottság meghallgatja. Az előterjesztésben több hivatkozás is van 
különböző papírokra, amikből nem láttam egyiket sem becsatolva. Ez egy indiai étterem és az 
elmondása szerint az ügyvezető bement a hivatalba, aki nem beszél magyarul túl jól, olvasni pedig nem 
tud és nem volt vele az élettársa, aki tolmácsol neki, így aláírta, hogy a 20 m2-ét levették 15 m2-re. Az 
előterjesztés arról szól, hogy az elvett 5 m2-t átadjuk e a szomszédos ERŐSTIGRIS Kft-nek. Fontosnak 
tartottam, hogy ha az ERŐSTIGRIS Kft. véleménye benne van az előterjesztésben és engem 
megkeresett a másik fél, akkor tolmácsoljam a bizottságnak az ő álláspontjukat is. 
 
Várkonyi Imréné: Felváltva hallgattam egyik héten az egyiket, másik héten a másikat. Az egész 
probléma onnan indult, hogy a korábbi években itt soha nem volt terasz, mert koncentrált rakodó terület 
volt előtte. Az ERŐSTIGRIS Kft. beadta a BKK-hoz a papírt, hogy kéri áthelyezni a rakodó területet, 
amit át is helyeztetett, viszont az ügyintéző távolléte alatt az ERŐSTIGRIS Kft. által beadott kérelemre 
az engedélyt a SHAKKOUR Kft. kapta meg. Végül is a BKK-nál fordítva adták ki a papírt. Innen indult az 
egész probléma. Az ERŐSTIGRIS Kft-től nem vettük át addig a kérelmét, amíg nem hozza az 
engedélyt, így a másik jobban járt, ő kapta meg előbb. Nem tudnak megegyezni, de nem tudunk 
igazságot tenni. Érdekes módon a SHAKKOUR Kft. a nyomtatványt ki tudja tölteni, el tudja olvasni, csak 
ami neki nem tetszik, azt nem.  
 
Martos Dániel: Itt szeretném elmondani, hogy az új rendelet szerint a bizottság dönthet úgy, hogy kiír 
pályázatot az egész utcára, a díszburkolatos helyekre. Egyre több az ilyen eset, tehát el kellene 
gondolkozni ezen a következő bizottsági ülésig, az ehhez fűződő dokumentáció már elő van készítve. 
Október 15-ig kéri mind a kettő Kft. az engedélyt? 
 
Várkonyi Imréné: A SHAKKOUR Kft. az év végéig kéri, az ERŐSTIGRIS Kft. október végéig. 
 
Martos Dániel: Érdekes, hogy decemberben kint akarnak ülni a teraszon. Felteszem szavazásra, az 
ERŐSTIGRIS Kft. kérelmét, azzal, hogy október 1-31-ig kapja meg az 5 m2-t. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 324/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SHAKKOUR 
Kft.– a jelenleg érvényben lévő használati megállapodásnak megfelelően - a Ráday u. 5. sz. előtti 
útpálya 15 m2-es közterületét vehesse igénybe vendéglátó-terasz kialakítása céljára és a Ráday u. 5. 
sz. előtti útpálya területén fennmaradó 5 m2-re az ERŐSTIGRIS Kft. részére közterület-használati 
megállapodás kerüljön megkötésre 2012. október 1. napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan. 
Határidő: 15 nap 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás ) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-482/2012. sz. előterjesztés  
 
Várkonyi Imréné: A ”LÁNGOS-BÁR” megszűnt és a ZÁPTOJÁS Kft. veszi át, ők kérik az engedélyt. 
Büfé és könyöklő pultot szeretne. 
 
Martos Dániel: Szavazzunk a visszavonásról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 325/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kerezsiné Fábián 
Katalin részére, a Budapest IX., Ráday u. 14. szám előtti gyalogjárda 4 m2-es területére vendéglátó-
terasz kialakítására vonatkozó VVKB 120/2012. (IV. 05.) számú határozatában meghatározott 
közterület-használati hozzájárulást 2012. május 1. napjától visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Szavazzunk a határozati javaslat 2. pontjának „A” alternatívájáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 326/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a ZÁPTOJÁS 
KFT. (székhelye: 2089 Telki, Petőfi Sándor u. 8.) által működtetett vendéglátó egység részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére a tevékenység 
folytatását igazoló irat, illetve az FKF Zrt-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés 
benyújtásának napjától – 2012. október 31. napjáig két darab könyöklő kihelyezése céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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20./ Közterület-használati díj csökkentése iránti kérelmek 
Sz-483-484/2012. ,Sz-490/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-483/2012. sz. előterjesztés  
 
Várkonyi Imréné: Az előző cég fizetett rendesen, de csődbe ment és ez az új cég vette át az 
építkezést. 
 
Martos Dániel: Nézzünk ennek utána a következő ülésre, most szavazzunk az előterjesztés 
napirendről való levételéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 327/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-483/2012. 
sz. – ”SAM-HOUSE Kft-jogosulatlan közterület-használat miatt kiszabott tízszeres közterület-használati 
díj csökkentése iránti kérelme” című – előterjesztést leveszi a napirendről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Martos Dániel elnök 
  (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-484/2012. sz. előterjesztés  
 
Várkonyi Imréné: Engedély nélkül kipakolt, pedig tudta, hogy nem kapja meg az engedélyt. 
 
Madár Éva: Ez szeptember végéig építési terület. 
 
Martos Dániel: Nem lehet ezt tőlük megkérdezni, hogy ez hogyan zajlott? 
 
Várkonyi Imréné: Közterületi jegyzőkönyv van róla, hogy kipakolt, pedig nem volt engedélye, ez 
alapján szabtuk ki a büntetést. 
 
Martos Dániel: Szavazzunk az 50%-kal történő csökkentésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 328/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. 
(székhelye: 1147 Budapest Gyarmat u. 88. III. em. 10.) 343.520,- Ft közterület-használati 
díjtartozásának 50 %-kal történő csökkentését engedélyezi. 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. 
(székhelye: 1147 Budapest Gyarmat u. 88. III. em. 10.) közterület-használati díj tartozásának 6 havi 
részletekben történő megfizetését engedélyezi, amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 
napon legalább négyhavi díjnak megfelelő összeg befizetését igazolja, valamint a kötelezettnek nincs 
az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása, és tárgyévben a 13 § (3) bekezdése szerint 
összeg csak egyszer került megállapításra. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-490/2012. sz. előterjesztés  
 
Veres László: Hogyan lett ekkora az összeg? 
 
Martos Dániel: Tízszeres büntetést kapott, ami a legnagyobb, mi általában azt szoktuk kiszabni.  
 
Várkonyi Imréné: Egyáltalán nem volt engedélye, úgy pakolt ki és az áprilisi tartozását is csak 
júniusban fizette be. A terasz használati díjat nem tudta már az elejétől rendesen fizetni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 329/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT-
HÁZ Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Iskola u. 74/a.) 442.480,- Ft közterület-használati 
díjtartozásának 50%-kal történő csökkentését engedélyezi. 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT-
HÁZ Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Iskola u. 74/a.) közterület-használati díj tartozásának 6 havi 
részletekben történő megfizetését engedélyezi, amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 
napon legalább négyhavi díjnak megfelelő összeg befizetését igazolja, valamint a kötelezettnek nincs 
az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása, és tárgyévben a 13 § (3) bekezdése szerint 
összeg csak egyszer került megállapításra. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
 
21./ Bp. IX. ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros 
oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének csökkentése 
iránti kérelmek 

Sz-485/2012. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 330/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CSEKPONT 
Kft.  által a Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 40 m2-es közterületén üzemeltetett vendéglátó teraszon  
a kiszolgálás maximális időtartamát 23.00 óráig határozza meg 90 %-os közterület-használati díjtétellel 
számolva. 



 25

2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PIAZZA D. 
F. Kft.  által a Ferenc tér 11. sz. előtti gyalogjárda és útpálya forgalomtól elzárt 15 m2-es közterületén 
üzemeltetett vendéglátó teraszon  a kiszolgálás maximális időtartamát 23.00 óráig határozza meg 90 %-
os közterület-használati díjtétellel számolva. 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Jáger 
Józsefné egyéni vállalkozó által a Telepy u. 15/A. sz. előtti garázsbejáró 2 m2-es közterületén 
üzemeltetett vendéglátó teraszon  a kiszolgálás maximális időtartamát 21.00 óráig határozza meg 80 %-
os közterület-használati díjtétellel számolva. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
22./ AND ÉS PET Kft. - Bp. IX., Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv területén kialakított vendéglátó-
teraszának meghosszabbított nyitvatartási időre irányuló kérelme 

Sz-486/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Ez egy önkormányzati tulajdonú helység és az előző tulajdonos elment. Sikerült 
megoldani a hangszigetelést és hogy a hangoskodó vendégekre rászólnak. Nyár elején arról 
döntöttünk, hogy csak 21.00 óráig lehetnek nyitva. Az „A” alternatívát támogatnám a jó viselkedésük 
miatt. Kérem, szavazzunk. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 331/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 
270/2012. (VII.02.) számú határozatát módosítja és az AND ÉS PET KFT. (székhelye: 1203 Budapest, 
Baross u. 31. IX. em 35.) által „Rocky Sörbár” néven működtetett vendéglátó egység részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv 21 m2-es területére 2012. 
szeptember 7 napjától – 2012. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára  a  közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön és a kiszolgálás maximális időtartamát 2330 óráig 
határozza meg. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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23./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 78/2012. (III.21.) 
számú határozatának visszavonása 

Sz-487/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 332/2012. (IX.06.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a CORVINUS CAFE COMPANY 
Kft. részére, a Budapest IX., Czuczor u. 7-9. szám előtti gyalogjárda 11 m2-es területére, vendéglátó-
terasz kialakítására vonatkozó VVKB 78/2012. (III. 21.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Szeptemberben még egy ülést tartunk a szeptember 20-ai képviselőtestületi ülés előtt. 
Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
k.m.f. 

 
 

Martos Dániel  
elnök 

 


