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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. július 30-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Veres László – elnök, 
 Görgényi Máté, 
 Sajó Ákos, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Varga Adrienn, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Mezey István alpolgármester, 
 dr. Szabó József aljegyző, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 Kosik Gáborné irodavezető-helyettes, 
 dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes, 
 dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
 dr. Székelyhidi Lívia jogi munkatárs, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi csoport munkatársa, 
 Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Gresó György – TriGranit Fejlesztési Zrt. fejlesztési tanácsadója, Sándor Tamás, Varga 
István, Tóth Evelin Enikő – S-TÉR Kft. munkatársai. 
 
Veres László: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2014. július 30-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. 
Külön köszöntöm Sajó Ákos képviselő urat, aki új tagként most vesz részt először a bizottság ülésén. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 239/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Bajor Gizi parkba tervezett játszótér bemutatása (közcélnak megnyitott magánterületen) 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
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2./ Angyal István park felújításának bemutatása 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
3./ Zöldudvar 2014 pályázat elbírálása 

Sz-347/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 

 
4./ Autómentes Nap 2014 
 Sz-332/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Veres László elnök 
 
5./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Sz-343/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 
 

6./ A Ferenc krt.-Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség mérő állomás meghibásodott 
alkatrészeinek cseréje 

Sz-348/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 
 

7./ A Mester u. 21. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2013” kivitelezése 
Sz-349/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 

 
8./ Határozatok módosítása 

Sz-333/2014., Sz-345/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek 

Sz-334-337/2014., Sz-346/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
10./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-338/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11./ Közterület – használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-339-342/2014., Sz-344/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

                  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Bajor Gizi parkba tervezett játszótér bemutatása (közcélnak megnyitott magánterületen) 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
Szűcs Balázs: A TriGranit Fejlesztési Zrt. egy felajánlást tett, miszerint a közcélnak megnyitott 
magánterületén, a Bajor Gizi parkban lévő játszóteret kibővítené. Az erre vonatkozó terveket mutatja be 
Gresó György. 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Gresó György: Szeretném röviden bemutatni a Bajor Gizi parkban már meglévő játszóteret, illetve 
hogy milyen módon kívánjuk bővíteni. Tapasztalatunk szerint a játszóteret a 3-7 év közötti korosztály 
használja. Hétvégén inkább a környékbeli családok jönnek, hétköznap pedig a Művészetek Palotájába, 
vagy a Nemzeti Színházba érkező óvodás, kisiskolás csoportok használják a játszóteret. A játszótér az 
elmúlt időszakban eléggé „lepusztult”, ami annak köszönhető, hogy a felnőttek tönkreteszik. Erre még 
keressük a megoldást, mert a saját őreinknek nincs joga megfogni a rongálókat, legfeljebb udvariasan 
felszólítani őket, hogy hagyják el a területet. Az önkormányzattól szeretnénk majd kérni közterület-
felügyelőket erre a célra, akik talán meg tudják akadályozni, hogy nyári esténként csoportok sörözzenek 
itt. Volt két rugós játék, amit gyakorlatilag kitörtek a felnőttek a helyéről. Világszínvonalú dán cég játékai 
vannak a játszótéren, amik nem a gyerekektől esnek szét, a város több pontján is hibátlanul működnek. 
A képeken látható a meglévő csúszda, mászóka. Az az elképzelés, hogy mivel itt a KSZT szerint egy 
sétány van betervezve, ami a HÉV járműváltását követően kimegy a Dunáig, ezért az épület felé 
szeretnénk bővíteni. A kopott részeit átfestjük, a törött játékokat kiszedjük, a hinta bölcsőszerkezetét 
kicseréljük, mert azt is tönkretették, és két komolyabb elem bekerül, illetve össze lesz kötve a már 
meglévő sétányrésszel.  
 
Veres László: A rongálással kapcsolatban én elképzelhetőnek tartom, hogy a Közterület-felügyelettel 
együtt egy térfigyelőkamerát is ki lehetne helyezni. 
 
Gresó György: Ez általános probléma, a Nemzeti Színház vízmedencéjében fürdenek, a kertben 
található szökőkútban samponnal kutyát mosnak. A játszótéren „galeriben” megjelennek olyan felnőttek, 
akik nem rendeltetésszerűen használják a játszóteret. Szerintem, már az is sokat segítene, ha időnként 
arra menne egy járőr. 
 
Veres László: Köszönjük a bemutatót és a felajánlást. 
 
A bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 
 
2./ Angyal István park felújításának bemutatása 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
Szűcs Balázs: Az Angyal István park a Svéd Kereskedelmi Kamara programjának keretében idén 
ősszel megújul. A kamara minden évben kiválaszt Budapest területén egy közterületet, sikerült elérni, 
hogy idén az Angyal István parkra essen a választás. Az S-TÉR Kft. készítette el egy egyetemi pályázat 
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lefolytatását követően a kiviteli terveket, melynek én is részese voltam a zsűriben. Átadom a szót a 
tervezőnek. 
 
Sándor Tamás: Tisztelt bizottság! Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk az Angyal István park 
terveit. A Svéd Fenntarthatósági Program 4. éve megy, ennek keretében a Corvinus Egyetemmel, a 
Fővárosi Önkormányzattal és a Főkert Zrt-vel közösen dolgozunk Budapesten, - svéd cégek 
támogatásával - kisebb zöld területek megújításain. Például a Lánchíd tövénél 2 éve készült el a 
Lánchíd park, a Vérmező sarkán kerékpáros pihenő pont, szervizpont felújítása a tavalyi évben. 
Igyekszünk olyan helyszínt választani, ami valamilyen szempontból kiemelt helyen van, de mégis 
elhanyagolt „szelete” a Fővárosnak, így esett a választás az Angyal István parkra. A tervezést 
megelőzte egy hallgatói tervpályázat, amit Tóth Evelin Enikő nyert. Varga István munkatársam a felelős 
a tervekért, aki szintén a körünkben van. Mindenki számára ismert ez a terület, hiszen Belső-
Ferencvárosról beszélünk, a Nagykörút és Üllői út találkozásánál, a Corvin-negyeddel átellenes sarkon 
található. IX. kerületi lakos vagyok, de nem tudtam, hogy ezt Angyal István parknak nevezik, mivel nincs 
a köztudatban, ezen is szeretnénk változtatni. Főépítész úr is elmondta, hogy nincs „identitása” a 
parknak, hiszen ez egy közlekedési csomópont, villamosmegálló, metró megálló. A tér állapota erősen 
leromlott, megjelentek a hajléktalanok, az embereknek nincs miért ott időt tölteni. Az alapelv egy 
átközlekedésre, és leülésre is alkalmas felületeket alakítana ki, a zöldfelületet növelné. Nemrég lett ide 
„bubi” állomás telepítve, ennek a helyén módosítanánk. A terven érzékelhető, hogy nem a teljes tér újul 
meg, az aszfaltos burkolat egy része megmarad. Az Iparművészeti Múzeum felújítása kapcsán felmerült 
annak a lehetősége, hogy egy rámpa épülne a múzeum irányába, az aluljáróból feljövő gyalogos 
lépcsőfeljáró alakulna rámpává. A helyét szabadon hagytuk, ez később is megvalósulhat függetlenül a 
téralakítástól. Az épületek előtt szélesebb gyalogos sétány alakulna ki, előtte két zöld sziget, közöttük 
kényelmes átjárási lehetőség. Újdonság lenne, hogy az Üllői úti madárcseresznye-fasor, aminek egy 
eleme megvan, kiegészülne további 3 darab fával. A meglévő nagy eperfát meghagyjuk, és mellé 
további 3 darab díszkörtefát telepítenénk. A burkolatok megújulnak, az aszfalt elbontásra kerül, a 
„lottóház” homlokzati síkjától lenne egy széles burkolat, utána kiemelt növénykazetta, pihenőpad, és a 
megmaradó aszfaltfelület. Jelenleg 2 darab fa van a téren, további 3-3 darab fát ültetnénk, a kiemelt 
növénykazettákba pedig vadvirágos, díszfüves hangulatot szeretnénk elérni, sok évelővel. A területen 
meglévő mészkő támfalat - letisztítást követően - újrahasznosítanánk. Sok új anyag is kerül be, például 
a lávaszürke, melírozott térkő, ami hasonlít a Kálvin téri kőhöz, összhangban van a Corvin közzel. 
Megjelennek az ülőpadok a növénypadok szélén, és kerékpártárolót is helyezünk ki a „bubi” mellé, 
hiszen sok a kerékpáros a környéken. A köztéri „installáció” egy nagy méretű papírrepülő lenne. A 
pályázat során nagyon tetszett a zsűrinek, ezért beemeltük a tervbe. A szabadságot jelképezi, acélból 
készülne, és Angyal Istvántól lenne egy idézet „belegravírozva” a repülő szárnyába, ami a kiemelt 
növénykazetta részén jelenne meg. Augusztusban, két héten belül elkezdődnek a munkák, jelenleg a 
tervek közműegyeztetése van folyamatban, terv szerint szeptember végéig a Főkert Zrt. elvégzi az 
építési munkákat. 
 
Varga Adrienn a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Veres László: A tér közvilágítása megfelelő vagy szükség van új kandeláberekre? 
 
Sándor Tamás: Nincs új világítótest betervezve, a régieket tartottuk meg a tervben. Az Üllői útnak és a 
körútnak elég nagy megvilágítása van, a térnek sem ez a legnagyobb problémája. 
 
Görgényi Máté: Említette, hogy a parknak nagy problémája a hajléktalanok jelenléte, akik jellemzően a 
megtartott zöldszigeteket használják mosdónak, illetve a fapadokat alvóhelynek. Hulladékgyűjtők 
lesznek? Az acél repülőnek mennyire veszélyes a hegye kisgyerekekre? 
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Sándor Tamás: A hajléktalanok elsősorban nem a zöldszigeteket használják, hanem a csobogót 
fürdőszobának. A magas cserjéket évelők váltanák fel, amik kevésbé alkalmasak WC használatra, mivel 
nem magasak, nem lehet elbújni közöttük. Kizárólag tájépítészeti eszközökkel nem lehet védekezni a 
hajléktalan probléma ellen, de talán nem lesz olyan hívogató a park számukra. Hulladékgyűjtők lesznek 
a téren, még vizsgáljuk újak kihelyezésének lehetőségét. A repülő szabályosan acélból lesz 
meghajtogatva, egyeztetjük a kivitelezővel, hogyan tudjuk az éleit letompítani, hogy ne legyen 
veszélyes. Mivel a kiemelt növénykazettára lenne elhelyezve, csak úgy lehet megközelíteni, ha 
felmásznak rá. A rendeltetésszerű térhasználók számára nem jelenthet veszélyt. 
 
Sajó Ákos: A rámpafunkciót, és a kialakítását nem értem. Ideiglenes rámpa lenne? 
 
Sándor Tamás: Az Iparművészeti Múzeum pályázatában, az építészeti tervekben szerepelt a rámpa. 
Mi azt vettük figyelembe, hogy ha megvalósul a rámpa, akkor a helyét biztosítsuk. 
 
Szűcs Balázs: Az Iparművészeti Múzeum tervpályázata során a nyertes terv tartalmazott egy olyan 
megoldást, amely a Budapesti Közlekedési Központ tetszését is elnyerte. A Budapesti Közlekedési 
Központ tervezi a 3-as metróhoz kapcsolódó aluljáró rendszerek akadálymentesítését, és egy lift 
építésénél jelentősen kisebb költséget jelentene egy rámpa megépítése. Jelenleg a Nyugati téren van 
ehhez hasonló megoldás. Ez egy távlati terv, a jelenlegi átépítés csak a helyét biztosítja ennek az 
elképzelésnek. Jelenleg nagyon kevés a zöldfelület, ennek 6-7-szerese lesz, aminek két akadályát is 
sikerült elhárítni. Két hirdetőoszlop tulajdonosával sikerült megállapodni, az egyiket áthelyezik a Kálvin 
térre, a másikat pedig kijjebb helyezik az Üllői út-Ferenc körút sarkára. A területen kint van a 
Ferencvárosi Önkormányzat környezetvédelmi légszennyezettség mérőállomása, aminek a 
pixelkijelzője elég hibásan működik, a hirdetőoszlopot és a kijelzőt sikerülne egy egységbe összevonni, 
a hirdetőoszlop tetején lenne a pixelkijelző, ami a mérőállomáshoz csatlakozna. Így sokkal „atraktívabb”, 
informatívabb módon tájékoztatná a járókelőket a szennyezettség helyzetéről. Azáltal, hogy a két oszlop 
áthelyezésre kerül, egybefüggő zöldfelületeket lehet a téren kialakítani. A hirdetőoszlop tulajdonosa 
vállalta ennek a kijelzőnek a beépítését, illetve áthelyezését saját költségen. Az oszlophoz vezető 
légkábeleket a KSZT szerint ki kell cserélni földkábelre, hiszen csúnya látvány, hogy most a 
mérőberendezéshez kb. 20-30 m hosszú légkábel vezet a „lottóháztól”. A Főkert Zrt. a védőcsövezését 
megoldja, viszont az adat-, illetve elektromos tápkábel megterveztetésére, földbe helyezésére kellene 
az önkormányzatnak forrást teremtenie. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban 
foglaljon állást, mert ezzel a segítséggel határidőre el tudna készülni a tér. A költség minimális ahhoz 
képest, hogy milyen sokat kapunk a svéd kamarától. 
 
Veres László: Be tudjuk határolni, hogy mekkora összegről lenne szó?  
 
Szűcs Balázs: A légkábelek hosszban megfelelnek, csak a tervezésre, és a védőcsőbe való behúzásra 
lenne szükség, egy napos elektromos szerelésről beszélünk, 100 000 forintos nagyságrendről lenne 
szó.  
 
Veres László: Ez valóban elenyésző ahhoz képest, hogy a park teljes felújítása az önkormányzatnak 
egy forintjába sem kerül, ahogyan az előző napirendben szereplő játszótér sem. Az ilyen 
előterjesztéseknek nagyon örülünk.  
 
Hidasi Gábor: A 6. napirendi pont címe ”A Ferenc krt.-Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség mérő 
állomás meghibásodott alkatrészeinek cseréje”. Erre a bizottság 1 068 000 forintot rakott félre a 
„környezetvédelmi költségvetési sor” terhére, de csak 201 000 forintba kerül a csere, tehát marad 
800 000 forint. Szerintem ennek a sornak a terhére dönthetünk úgy, hogy a munkálatot bevállaljuk. 
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dr. Szabó József: A képviselő úr által említett összeg szerződéssel le van kötve, ami azt jelenti, hogy 
ha a szerződés lejár, és nem merítettük ki a keretet, csak akkor szabadul fel az összeg. Automatikusan 
ez nem kerül vissza a bizottság részére, ez nem egy szabadon felhasználható keretösszeg. Mivel ez az 
átkábelezés nem csak a légszennyeződés mérőállomáshoz kapcsolódik, így ebbe a keretszerződésbe 
sem illeszthető bele, tehát az említett összeghez egy másik költséghelyről kellene megteremteni a 
forrást.  
 
Hidasi Gábor: Örülök neki, hogy megint megkeressük azt, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. 
Fenntartom, hogy 1 068 000 forintot nem fogjuk tudni elkölteni, szerintem ebből az összegből meg 
tudjuk finanszírozni azt a pár százezer forintot. Ha kifutunk a keretből, akkor a Képviselő-testület azt az 
összeget rá fogja tudni tenni a sorra. 
 
Veres László: Lehet, hogy én értettem teljesen félre. Nem a teljes mérőállomás fog átkerülni másik 
helyre? Ha augusztusban elkezdődnek a munkálatok, akkor miért érdemes milliókat rááldozni a 
mérőállomásra? 
 
Szűcs Balázs: A légszennyezettség mérőállomás és a kijelző két külön dolog. A mérőállomás a 
Panasonic üzlet felett lévő rács mögött van elhelyezve, ahol beszívja a levegőt, és a kijelző csak az 
adatokat jeleníti meg, ami az Üllői út-Ferenc körút sarkán található. Most csak a kijelző áthelyezéséről 
van szó, az állomás érintetlen marad. 
 
Veres László: Megpróbálom megfogalmazni a határozati javaslatot, mely szerint a bizottság támogatja 
a légszennyezettség mérőállomás kijelzőjének áthelyezéséhez szükséges kábelezési költségek 
fedezetére biztosított 300 000 forintos összeget a 3203. költségvetési sor terhére. Kérem, szavazzunk a 
határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 240/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy biztosítja a 
légszennyezettség mérőállomás kijelzőjének áthelyezéséhez szükséges kábelezési költségeket, azaz 
300 000 forintot, a 3203. költségvetési sor terhére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Veres László elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Köszönjük a tervbemutatót, és jó munkát kívánunk a kezdődő felújításhoz. 
 
 
3./ Zöldudvar 2014 pályázat elbírálása 
 Sz-347/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Veres László elnök 
 
Hidasi Gábor: A javasolt támogatást ki döntötte el, és mi alapján kerültek az összegek beírásra? 
Kaptunk ajánlatokat, de például a 11. sornál a Lónyay u. 46. sz. alatti háznál két ajánlat szerepel, egy 
1 310 000 forintos, illetve egy 1 355 000 forintos. Ha megnézem a 2. sz. mellékletet, ahol a javasolt 
támogatás van, az önkormányzat ad 300 000 forintot, az önrész 250 000 forint, - ami eleve nem 
500 000 forint, hanem 550 000 forint – ez áll szemben a 1 310 000 forintos ajánlattal. Hogyan 
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gondoljuk, hogy ez el fog készülni? Ahol 20 000 forint eltérés van, ott a ház ki tudja pótolni, de ahol 
300 000 forintos eltérések vannak, azoknál ki fogja kipótolni? Nem értem ennek így mi az értelme.  
 
Vince Attiláné: A támogatások eldöntésében a bizottsági elnök úr is részt vett. A Zöldudvar pályázat 
célja az új zöldfelületek létrehozása, illetve a meglévő zöldfelületek felújítása, bővítése. Az a ház kap 
többet, aki a semmiből zöldet teremt, és nem az, aki a közös költségből elkülönített tartalékát nem arra 
használja, hogy a kertet ápolja, hanem hagyja leromlani, és közpénzből akarja megújítani. Ez látszik a 
pályázatból, és nyilván kevesebbet kap. A Lónyay u. 46. sz. alatt található ingatlan esetében valóban 
elrontottam a számítást, a jogász kolléga azt javasolta, hogy a bizottság most módosítsa a helyszínen 
az összeget. Ha valaki sokat kér, azért nem zárjuk ki a pályázatból, maximum 500 000 forintot kaphat 
20% önrész bevonásával, de dönthet úgy is, hogy több önrészt tesz bele. Ha kevesebbet kap a ház, 
akkor a megvalósulás is egy csökkentett műszaki tartalommal fog megtörténni, amit a kivitelezővel 
megbeszél. Például, ha két növénykazettát akar telepíteni, akkor választhat, hogy csak az egyiket 
füvesítik, és ültetik be növényekkel, fákkal, vagy mind a kettőt befüvesítik, és majd egy következő 
pályázati keretből folytatják. Ezeket a helyszínen a kivitelezővel döntik el.  
 
Veres László: A pályázó társasházak ezzel tisztában vannak, hiszen a pályázati kiírásban szerepel, 
hogy mennyi a maximálisan elnyerhető összeg. Lehet nagyobb összegre is pályázni, de annak a 
tudatában, hogy ezt a rendelet nem teszi lehetővé.  
 
Hidasi Gábor: Szeretném jelezni, hogy a 15. sor számai sem stimmelnek, szerintem a táblázatot újra át 
kellene nézni. Akkor ezek szerint nincs beleszólásunk, hogy melyik munkafázist végzik el, ez a házra és 
a kivitelezőre van bízva. Javaslom, hogy utolsó napirendi pontként tárgyaljuk újra az előterjesztést, 
amíg valaki leellenőrzi a számokat. 
 
Veres László: Ezzel kénytelen vagyok egyetérteni, mivel a 3+2 ritkán 6, de itt előfordul. A napirendet 
tárgyalását felfüggesztjük, és utolsó napirendi pontként visszatérünk rá. 
 
 
4./ Autómentes Nap 2014 
 Sz-332/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Veres László elnök 
 
Veres László: A szokásos Európai Mobilitási Hét keretében megrendezendő Autómentes Napról van 
szó, ami a József Attila-lakótelepen kerül megrendezésre. Kérem, szavazzunk az Sz-332/2014. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 241/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. 
szeptember 20-án megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény költségeire 625.000,- Ft-ot 
biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. 
szeptember 20-án megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény plakátjának gyártására és 
kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft összeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a 
FESZOFE Nonprofit Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
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3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a kézműves 
program megszervezésére és lebonyolítására bruttó 70.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy Pálinkás Lászlóval a fenti feladatokra kösse 
meg a megbízási szerződést bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
4./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pálinkás 
Lászlóval a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót 
terhelő járulékát, 17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2014. szeptember 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Sz-343/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 

 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-343/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 242/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Polgárőr Egyesület részére, a 2014. évi működési költségeihez 1.300.000,- Ft összegű támogatást 
nyújt, a 3203. „városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződést az Sz-343/2014. sz. előterjesztésben 
foglaltak szerinti tartalommal a Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel kösse meg. 
Határidő: 2014. augusztus 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 

 
6./ A Ferenc krt.-Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség mérő állomás meghibásodott 
alkatrészeinek cseréje 

Sz-348/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 
 

Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-348/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 243/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 
Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő automata légszennyezettségi mérőállomás folyamatos, és 
hibamentes működtetése érdekében az alábbi alkatrészek kifizetését, a VVKB. 151/2014. (IV.23.) 
számú határozatának 3. pontjával jóváhagyott keretösszeg terhére: 
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modul megnevezés alkatrész nettó 
ára 

alkatrész 
bruttó ára 

MMS modul akril szűrő 4.593,- Ft 5.833,11,- Ft 
CO12 modul belső zero töltet 32.736,- Ft 41.574,72,- Ft 
MMS modul pumpavédő aktívszén töltet 14.432,- Ft 18.328,64,- Ft 
O342M modul UV lámpa 94.688,-Ft 120.253,76,- Ft 
AC32M modul ózonizáló bemeneti szűrő 11.968,- Ft 15199,36,- Ft 
Összes alkatrész nettó ára bruttó ára 
 158.417,- Ft 201.189,59,- Ft 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ A Mester u. 21. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2013” kivitelezése 

Sz-349/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Veres László elnök 

 
Veres László: Az elnyert támogatást nem kívánja a társasház felhasználni. Kérem, szavazzunk az Sz-
349/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 244/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármester urat, hogy az Örökzöld Kft-vel 2013. december 21. napján megkötött, Mester u. 21. sz. 
alatti társasház kertépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése tárgyában a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Határozatok módosítása 

Sz-333/2014., Sz-345/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-333/2014. sz. előterjesztés 
 
Veres László: Nincs olyan bizottsági ülés, ahol a Tompa u. 21. sz. előtti terasz ügye ne kerülne elő. 
Egy új üzemeltető veszi birtokba az üzlethelységet. Örömteli, hogy egy órával korábban kívánnak 
bezárni, mint az előző tulajdonos. 
 
Kosik Gáborné: Az 1. határozati javaslat tartalmazza, hogy a korábban jóváhagyott üzemeltetőnél a 
használati határidő módosul, mivel új üzemeltető veszi át. A 2. határozati javaslatnál pozitív döntés 
esetében az „A” verziót kell választani, negatív döntésnél pedig a „B” verziót. 
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Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-333/2014. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 245/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Lime Trade Hungary Kft. 
részére a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti gyalogjárda és parkolósáv területére 
jóváhagyott VVKB 213/2014. (VI.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 155/2014. (IV.23) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Lime Trade 
Hungary Kft. (székhelye: 1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Tompa utca 21. szám (Páva utca - Tompa utca sarok) előtti gyalogjárda és parkolósáv 
területére, a 2014. május 1. – 2014. július 19. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2014. május 1. napjától – 2014. június 19. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti 
parkolósáv 20 m2-es területére 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva. 
-2014. június 20. napjától – 2014. július 19. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti 
gyalogjárda 4 m2-es és a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti parkolósáv 24 m2-es 
területére 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva. 
A Lime Trade Hungary Kft. köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt és parkoló- és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó 
elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni. 
-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m kell legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv 
között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. A terasz szélessége nem érheti 
el a parkolósáv szélességét. 
-A terasz korlátra forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát köteles 
kihelyezni. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-333/2014. sz. előterjesztés 2/A. határozati javaslatáról. 
 
VVKB 246/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a No-Ha Burger 
Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület 
Tompa utca 21. szám (Páva utca – Tompa utca sarok) előtti parkolósáv 31 m2-es, illetve a  Budapest 
IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti gyalogjárda 4 m2-es területére vendéglátó terasz kialakítása 
céljára, a 2014. július 31. – 2014. október 31. közötti időszakra, 22 óráig tartó maximális kiszolgálási 
időben meghatározva - amennyiben a Kft. a BKK Zrt. által kiállított és jóváhagyott forgalomtechnikai 
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kezelői hozzájárulást, illetve a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást 
benyújtja - a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.  
Határidő: 2014. július 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-345/2014. sz. előterjesztés 
 
Varga Nóra: A Gastro-Chill Kft. üzemeltet vendéglátó teraszt a Tompa u. 17/a. sz. előtti területen. Több 
lakó panaszt nyújtott be, hogy gyakran hangoskodnak, zavarják a lakók nyugalmát, azt kérik, hogy 
22.00 óráig hagyja jóvá a bizottság a kiszolgálási időt. A vendéglátó-teraszra vonatkozóan tartozása volt 
a Kft-nek, amit azóta kiegyenlített.  
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-345/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 247/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Gastro-Chill Kft. részére a 
Budapest IX. kerület Tompa utca 17/a. szám előtti parkolósáv területére, 23 óra 30 percig tartó 
maximális kiszolgálási időtartamig jóváhagyott VVKB 98/2014. (III.19.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gastro-Chill Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék utca 31.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 
17/a. szám előtti parkolósáv 24 m2-es területére, a 2014. április 1. – 2014. október 31. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az 
alábbi bontásban: 
-2014. április 1. napjától – 2014. július 30. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/a. szám előtti 
parkolósáv 24 m2-es területére, 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
-2014. július 31. napjától – 2014. október 31. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/a. szám 
előtti parkolósáv 24 m2-es területére, 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva. 
A Gastro-Chill Kft. köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai 
kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt és parkoló- és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó 
elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni. 
-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m kell legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv 
között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. A terasz szélessége nem érheti 
el a parkolósáv szélességét. 
-A terasz korlátra az utcában éppen aktuális forgalmi irányból, (F-024) „iránytábla (jobbra)” tájékoztató 
jelzőtáblát kérünk kihelyezni. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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9./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek 
Sz-334-337/2014., Sz-346/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Sz-334/2014. sz. előterjesztés 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-334/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 248/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Cafe Doria Kft. 
(székhelye: 1021 Budapest, Pasaréti u. 21/C fszt. 4.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. 
szám előtti parkolósáv 27 m2-es területe után a havi közterület használati díj összegét 2014. július 31. 
napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. 
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. október 31. napjáig 
városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-335/2014. sz. előterjesztés 
 
Veres László: A „LETCHO ÉTTEREM” kérte, hogy a dobogó és dísznövények kihelyezésére tekintettel 
a 20%-os kedvezményt adjuk meg. Két apróságba ütközik, hogy nincs dobogó és virágládák, de a 
kérelem szép. Kérem, szavazzunk az Sz-335/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 249/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a RÁD VOX 
CAFE Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 8-10. 
szám előtti gyalogjárda területére a havi közterület használati díj összegét nem mérsékli tekintettel arra, 
hogy a közterület használat nem felel meg a 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 16. § (7) bekezdésben 
foglaltaknak.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-336/2014. sz. előterjesztés 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-336/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 250/2014. (VII.30.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy PÉK ZOLI Kft.-
vel; székhelye: 2316 Tököl, Fő út 6.) részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – Pöttyös utca 
sarkán a gyalogjárda 12 m2-es területe után a havi közterület használati díj összegét 2014. július 31. 
napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. 
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. szeptember 30. 
napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-337/2014. sz. előterjesztés 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-337/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 251/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM 
Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest 
Ráday utca 8.) részére a közösen használt Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti parkolósáv 
37 m2-es területére vonatkozóan a közösen fizetett havi közterület használati díj összegét a 2014. július 
31. napjától mindaddig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. 
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. október 31. napjáig 
városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM 
Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest 
Ráday utca 8.) részére a közösen használt Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti gyalogjárda 
3 m2-es területére vonatkozóan a közösen fizetett havi közterület használati díj összegét nem mérsékli. 
Határidő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-346/2014. sz. előterjesztés 
 
Varga Nóra: A PUKHOLM Kft. és a Ráday 8. Kft. bizonyos területet közösen használ, de a PUKHOLM 
Kft-nek van saját területe is. 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-346/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 252/2014. (VII.30.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM Kft. 
(székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) részére a kizárólagosan használt Budapest IX. 
kerület Ráday utca 1-3. szám előtti parkolósáv területére vonatkozóan a havi közterület használati díj 
összegét 2014. július 31. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. 
(V.22.) sz. rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. december 
31. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-338/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-338/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 253/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a H 
– J Box Kft. (székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Kossuth Lajos út 7.) részére a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 24. szám előtt található 5 m2-es zöldterületre, akkor a 
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 

 
 
11./ Közterület – használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-339-342/2014., Sz-344/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Veres László: A városvezetés által „felpörgetett” rehabilitáció újabb két példájáról van szó. Úgy látom, 
hogy nincs meg a BKK Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásuk. 
 
Vida Zsuzsanna: A jóváhagyást jelenleg még nem mutatta be a cég. 
 
Veres László: Lehet, hogy hamarosan a térkép sem lesz elég, idegenvezetőt kell szolgálatba állítani 
Középső-Ferencvárosban, ha az emberek haza szeretnének találni az útlezárások miatt. Ez a 
rehabilitáció mellékhatása, de remélem, hogy a BKK Zrt. úgy adja meg az engedélyeket, hogy nem 
lehetetlenítik el a közlekedést. Kérem, szavazzunk az Sz-339/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 254/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az MEGA-
LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449 és 37311) 
hrsz-ú közterületekre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 32/A és 32/B. szám előtti teljes útpálya, 
parkolósáv és gyalogjárda, valamint a Budapest IX. kerület Sobieski János utca 14. szám előtti 
gyalogjárda összesen 455 m2-es területére, - a BKK Zrt. által kiállított és jóváhagyott forgalomtechnikai 
kezelői hozzájárulás benyújtásának napjától – 2015. augusztus 30. közötti időszakra az építési és 
bontási munkálatok elvégezése miatti felvonulási terület kialakítására közterület-használati 
megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 

 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-340/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 255/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Épkar Zrt. 
(székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37505) hrsz-ú közterületekre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla 
utca 12-16. szám előtti fél útpálya, parkolósáv és gyalogjárda összesen 198 m2-es területére, a BKK Zrt. 
által kiállított és jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás benyújtásának napját követő 2 
napra - leghamarabb 2014. augusztus 1. – 2014. augusztus 2. napjaira - az építési és bontási 
munkálatok elvégezése miatti felvonulási terület kialakítására közterület-használati megállapodás 
díjmentesen megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-341/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 256/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a VIVA! 
Promóció Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. IV. em.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36930, 36850/1, 36839,36985 és 36999) hrsz-ú,  
-Budapest, IX. ker. Ráday utca teljes szakaszán a gyalogjárda,  
-Budapest, IX. ker. Kinizsi utca 12-26., és 9-29. szám közötti gyalogjárda , 
-Budapest, IX. ker. Köztelek utca teljes szakaszán a gyalogjárdán,  
-Budapest, IX. ker. Mátyás utca 12-22., és 7-17. szám közötti gyalogjárda,  
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-Budapest, IX. ker. Erkel 2-20., és 1-19. szám közötti gyalogjárda területein 2014. augusztus 1. napján 
biciklivel „Franciadrazsé termékminta osztását” elvégezze. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-342/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 257/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy az OPTIK-
TRADE Kft. (székhely. 8200 Balatonalmádi, Baross G. u. 33.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/20 és 37941/1) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. 
Lechner Ödön fasor 6-9. szám előtti 3 db parkolóhelyre 2014. augusztus 27. napjára, valamint a 
Budapest IX. kerület Haller utca 12. szám előtti parkolósáv 3 db parkolóhelyére 2014. szeptember 4. 
napjára, Ford Transit szűrőbusszal történő ingyenes látásellenőrzés elvégzése céljára a közterület 
használati megállapodás megkötésre kerül. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-344/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 258/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a 
FOGADÓ A NÉGY LOVASHOZ Kft. (1013 Budapest, Attila u. 2. A. lph. 2 em. 12/B.) a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10) hrsz-ú, a Budapest, 
IX. ker. Csarnok tér gyalogjárda 2 m2-es területén szórólaposztást végezzen 2014. július 31. napjától 
2014. december 31. napjáig.  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Visszatérünk a felfüggesztett Zöldudvar pályázat elbírálása napirendhez. 
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3./ Zöldudvar 2014 pályázat elbírálása 
 Sz-347/2014. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Veres László elnök 
 
Veres László: Megtörtént az újraszámolás, és az a rossz hírem a szocialista képviselőknek, hogy a 
végeredményt nem módosította. Az előterjesztés mellékletében javítás szükséges a következő 
összegek tekintetében: 11. sor Lónyay u. 46. sz. alatti ház esetében az önrész+javasolt támogatás 
550 000 forintra módosul, a 15. sor Mester u. 48-52. sz. alatti ház esetében 435 000 forintra módosul. A 
számolási hibát úgy sikerült elkövetni, hogy a végeredményt nem módosította. Kérem, szavazzunk az 
Sz-347/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. sz. mellékletben 
szereplő imént elmondott számítási hibák javításra kerülnek. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 259/2014. (VII.30.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a „Zöld udvar 2014” című 
pályázatra beérkezett pályázatok kertépítési tervei megvalósítását az Sz-347/2014. előterjesztés – az 
ülésen elhangzott módosítással kiegészítve - 2. sz. mellékletében meghatározott összeggel támogatja, 
a 3205. környezetvédelmi sor terhére és felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a nyertes 
társasházakkal az Sz-347/2014. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodás 
megkötéséről. 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-
347/2014. sz. előterjesztésben szereplő „Zöld udvar 2014” pályázat megvalósítására a 2. sz. 
mellékletben megjelölt – legkedvezőbb árajánlatot adó - kivitelezőt választja, és felkéri a Polgármester 
urat, hogy gondoskodjon társasházanként a vállalkozási szerződések megkötéséről az Sz-347/2014. 
előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tartalomnak megfelelően a Boróka ’98 Kft-vel és a Fagica-Kert 
Kft-vel. 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

k.m.f. 
 

Veres László  
elnök 

 
Hidasi Gábor 
bizottsági tag 

 
 

 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   


