Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2014. szeptember 17-én 9.00 órakor tartott rendes 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,
Varga Adrienn tagok.

Hivatal részéről:

Szűcs Balázs főépítész,
Madár Éva mb. irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes,
Koór Henrietta csoportvezető,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Veres László: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014.
szeptember 17-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 274/2014. (IX.17.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A 2014. évi templompályázat értékelése
Sz-402/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
2./ Határozat módosítása
Sz-400/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Felülvizsgálati kérelmek
Sz-390/2014., Sz-401/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-391/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-392-393/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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6./ Közterület – használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-394-399/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A 2014. évi templompályázat értékelése
Sz-402/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Veres László: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
Szűcs Balázs: Köszönöm, nem.
Veres László: Öt támogatási igény érkezett be, ezekről kell döntenie a bizottságnak. Javaslom, hogy senkit ne
zárjunk ki a lehetőségből, de látható, hogy az igénylések összege meghaladja a keretösszeget, ami idén is 10
millió forint. A Szent Vince Plébániának 1 millió forintot, a Kaníziusz Szent Péter Templomnak 2 millió forintot, a
Szent Kereszt Plébániának 2 millió forintot, a Ferencvárosi Főplébániának 2 millió forintot, az Örökimádás
Lelkészségnek 3 millió forintot javaslok. Bízzuk az egyházakra, hogy melyik munkanemre költik el, azonban a
József Attila Terv keretében megújuló Gát utca szempontjából fontos lenne, hogy a templom is megfelelő
esztétikai állapotban legyen, ezért javaslom, hogy a Kaníziusz Szent Péter Templom esetében egészítsük ki a
határozati javaslatot azzal, hogy a kapuzat tisztítására, javítására, illetve a kő lábazatok tisztítására, javítására
fordítsák a támogatás összegét. Kérem, szavazzunk az Sz-402/2014. sz. előterjesztés kiegészített határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 275/2014. (IX.17.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a védett templomok felújításának
támogatására kiírt pályázatra beérkezett kérelmeket elbírálta, a rendelkezésre álló 10 millió forint keretösszeget a
pályázók között az alábbiak szerint osztja fel:
kérelmező
támogatás összege
Szent Vince Plébánia (Haller utca 19-21.)
1 000 000 Ft
Kaníziusz Szent Péter Templom (Gát utca 2-6.)
2 000 000 Ft
Szent Kereszt Plébánia (Üllői út 145)
2 000 000 Ft
Ferencvárosi Főplébánia (Bakáts tér 13.)
2 000 000 Ft
Örökimádás Lelkészség (Üllői út 75-77.)
3 000 000 Ft
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat a
megállapodások megkötésére, azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság javasolja, hogy a Kaníziusz Szent Péter
Templom a kapuzat tisztítására, javítására, illetve a kő lábazatok tisztítására, javítására fordítsa a támogatás
összegét.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
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2./ Határozat módosítása
Sz-400/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Madár Éva: A helység bérlője a KÁVÉHÁZ Kft., aki albérletbe kívánja adni a helységet a Ráday Bisztró Kft-nek.
A helység albérletbe adását a lakásrendelet szabályozza, a kérelmet a helységügyi csoport vizsgálja, azért írtuk
bele a határozati javaslatba, hogy amennyiben a helyiség albérletbe adását engedélyezik, abban az esetben
kaphatja meg a Ráday Bisztró Kft. a közterületet is.
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-400/2014. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 276/2014. (IX.17.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a KÁVÉHÁZ Kft. (székhelye:
1092 Budapest, Ráday utca 17. fszt.) részére - a VVKB 106/2014. (III.19.) határozat alapján - a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti parkolósáv 22 m2-es területére vonatkozóan létrejött közterület-használati
megállapodás 2014. szeptember 26. napjával történő megszüntetéséhez, amennyiben az önkormányzat a
helyiség albérletbe adását engedélyezi.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-400/2014. sz. előterjesztés „2/A.” határozati javaslatáról.
VVKB 277/2014. (IX.17.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday Bisztró Kft.
(székhelye: 1222 Budapest, Kiránduló utca 73.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám
előtti parkoló területére a 2014. szeptember 27. – 2014. december 31. közötti időszakra a közterület-használati
megállapodás – amennyiben a Kft. a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást és az
FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja, és amennyiben az
önkormányzat a helyiség albérletbe adását engedélyezi - megkötésre kerüljön az alábbi bontásban:
-2014. szeptember 27. napjától 2014. november 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
parkolósáv 22 m2-es területére vendéglátó terasz kialakítása céljára.
-2014. december 1. napjától – 2015. március 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
parkolósáv 4 m2-es területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (4 darab napernyőtalp tárolása céljára).
Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
3./ Felülvizsgálati kérelmek
Sz-390/2014., Sz-401/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-390/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-390/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 278/2014. (IX.17.) 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
előtti parkolósáv 20 m2-es területére a 2014. július 24. – 2014. július 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz
engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 158.200,-Ft közterület használati díjtartozást 50 %-os mértékben
csökkenti, 79.100,-Ft-ra, melyet egy összegben köteles megfizetni.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-401/2014. sz. előterjesztés
Madár Éva: A CHILI PEPPER Kft-nek 204 000 forint lejárt díjtartozása volt, ezért a rendelet szerint a közterülethasználati megállapodás nem köthető meg. Ennek ellenére, hogy nem volt közterület-használati engedélye a
díjtartozás miatt, folyamatosan kitelepült, és a felszólításra sem bontotta le a teraszt. Kiszabtuk a jogosulatlan
közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díjat, ami 745 800 forint, ezután befizette a
tartozását, és most a büntetés csökkentését kéri.
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-401/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 279/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI PEPPER Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 7. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám
előtti parkolósáv 22 m2-es területére a 2014. július 1. – 2014. július 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz,
engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 745.800,-Ft közterület használati díjtartozást 50%-os mértékben
csökkenti, 372.900,-Ft-ra, melyet egy összegben köteles megfizetni.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Ez a második olyan határozati javaslat, aminek elfogadása nem volt jellemző erre a
bizottságra. Kimentek a helyszínre, felszólították a céget, nem tett eleget a felszólításnak, és még mi adunk
kedvezményt? Nem értem a bizottságot, eddig ez nem volt jellemző, hogy 50%-át elengedi a bírságnak,
maximum részletfizetési kedvezményt adtunk. Kérem elnök urat, indokolja meg, hogy a többségben lévő frakció
milyen elgondolás szerint támogatja mindkét esetben a kedvezményt.
Veres László: Régebben részletfizetést adtunk, de felhívnám a figyelmét, hogy kb. fél éve módosítottuk a
rendeletet, mivel szerintem túl „kegyes” volt a bizottság. Akkor úgy működött a dolog, hogy elengedtük a bírság
felét, és a fennmaradó összeget részletekben fizethette meg a cég. Szerintem ez nem volt reális visszatartó erő,
a javaslatomra a rendeletet szigorítottuk, most már csak a büntetés 50%-os csökkentése, vagy a 6 havi
részletben történő megfizetése lehetséges. Az No-Ha Burger Kft. esetében tulajdonosváltás történt, a CHILI
PEPPER Kft. esetében pedig mérlegelés kérdése, hogy ki mint dönt, azért van 3 gomb a szavazógépen: az
„igen”, „nem”, „tartózkodás”. Hidasi úr élt a lehetőséggel, és „nemmel” szavazott, a bizottság nagyobb része
pedig „igennel”. Az önkormányzatnak nem az a célja a rendelettel, hogy ellehetetlenítse a Belső-Középső
Ferencváros vendéglátóhelyeit. 800 000 forintos büntetés szerintem elég sok, de az 50%-os csökkentés, a közel
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400 000 forint sem fog „jólesni” a CHILI PEPPER Kft-nek, valószínűleg ezzel az összeggel is elérjük a kívánt
hatást, meggondolja, hogy még egyszer elkövet-e szabálytalanságot. Nem feltétlenül az önkormányzat
költségvetése bevételi számainak növelése az elsődleges szempont, hanem a vendéglátóhelyek rászoktatása
arra, hogy a hatályos rendeleteket, szabályokat tartsák tiszteletben.
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Én sem arra céloztam, hogy az önkormányzat bevételének növelése céljából
szabjuk ki a bírságokat, de az irodavezető asszony elmondása szerint többszörös felszólításra sem reagált a cég,
így nem hiszem, hogy jótékonykodnunk kellene vele. „Szíve-lelke” a többségnek eldönteni, hogy mikor
engedélyezi a csökkentést, és mikor nem, elfogadom a döntést.
Veres László: Észrevettem, hogy rendszeresen csak az 50%-os csökkentés lehetősége kerül a bizottság elé.
Javaslom, hogy legközelebb legyen több határozati javaslat, az 50%-os csökkentés, és a 6 havi részletfizetés
engedélyezése is.
Madár Éva: Korábban így készítettük el a határozati javaslatokat, de a bizottság kérte, hogy ne Önök, hanem a
kérelmező döntse el, hogy melyik megoldást szeretné. Azóta a kérelmezők leírják, hogy az 50%-os csökkentést,
vagy a részletfizetést kérik, és a bizottság elé már csak az kerül.
Veres László: Valóban ez a bizottság kérése volt, de nem gondoltam erre, mivel az előterjesztésben nem vettem
észre, hogy erről az illetékesek nyilatkoztak volna. Ha ez így történt, akkor visszavonom, és köszönöm, hogy a
bizottság kérésének megfelelően alakultak a dolgok. Ennek ellenére természetesen a bizottság kezében van a
döntés, ami szubjektív dolog, mindenki úgy szavaz, ahogyan akar. Ha bárki befolyásolni szeretné a szavazást,
akkor egyszerűbb a napirend előtt, vagy a napirend tárgyalásakor szót kérni, és elmondani a véleményét,
például: „szerintem olyan súlyú szabálytalanságot követett el a cég, hogy nem javaslom a díjcsökkentést”. Ennek
semmi akadálya nincsen.
4./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-391/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Veres László: A LIVING-HALL Kft. hosszabb nyitvatartást kezdeményezett, tehát nem október 31-ig, hanem
december 31-ig, ugyanazzal a terasszal. Kérem, szavazzunk az Sz-391/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 280/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft.
(székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.) részére a használati megállapodásban meghatározott havi
közterület használati díj összegét 2014. november 1. napjától mindaddig, amíg a közterület használat a 34 m2-es
dobogón valósul meg, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
figyelembevételével 20 %-kal mérsékli.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
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5./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-392-393/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-392/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-392/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 281/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft.
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a
Vendel utca 9. szám előtt található útpálya 15 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható
kiszolgálás maximális idejét 23.00 óráig hagyja jóvá.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-393/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-393/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 282/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
MOHACHAMA Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Lövölde tér 3. 3. em. 16.) részére a közterület-használati
megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 12-14. szám előtti gyalogjárda 22 m2-es területére, akkor a
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
6./ Közterület – használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-394-399/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-394/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-394/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 283/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az E-BUILDER Kft.
(székhelye: 1094 Budapest Páva utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37425) hrsz - ú közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 37/c. szám
előtti útpálya, és gyalogjárda összesen 187 m2-es területére, 2014. szeptember 17. – 2014. december 10. közötti
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meghosszabbított időszakra, - amennyiben a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást benyújtja - építési anyagtárolás és egyéb építési munkálatok céljából a
közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. szeptember 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-395/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-395/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 284/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Loft 2005 Kft. (székhelye:
1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 4-6. 2.em. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37012) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Török Pál utca 1. szám
előtti parkoló és útpálya összesen 50 m2-es területére 2014. szeptember 18., és 2014. december 18. napja
közötti időszakban, minden keddre és csütörtökre (25 nap) vonatkozóan, homlokzat felújítási munkálatokhoz
kapcsolódó daruzási, és betonozási munkálatok elvégzésére a közterület - használati megállapodás megkötésre
kerüljön.
Határidő: 2014. szeptember 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-396/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-396/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 285/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. kerület Páva
utca 37 Társasház (székhely: 1094 Budapest, Páva utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37488 és 37282) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. a
Budapest IX. ker. Páva utca 37. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m2-es és a Budapest IX. ker. Tűzoltó
utca 17. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es területére 2014. szeptember 22. napjától - 2014. november 30. napjáig
terjedő időszakra vonatkozóan, homlokzat felújítás miatt, építési állvány kihelyezésére a díjmentes közterület használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. szeptember 21.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-397/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-397/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 286/2014. (IX.17.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tejbár Kft. (székhelye:
1043 Budapest, Csányi László utca 31. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38017/20) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor
3. szám előtti gyalogjárda 5 m2-es területére, a 2014. szeptember 18. – 2014. december 31. közötti időszakra
vendéglátó-terasz kialakítása céljára 23474/24480 arányban a közterület-használati megállapodás, 21.00 óráig
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Tejbár Kft. bemutatja a
terület másik tulajdonosával, Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közterület használati megállapodást.
Határidő: 2014. szeptember 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-398/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-398/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 287/2014. (IX.17.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fszt. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám
előtti gyalogjárda és forgalom elől elzárt rész területére, a 2014. október 1. – 2015. február 28. közötti időszakra
vendéglátó-terasz kialakítása és napernyőtalp tárolás céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön az alábbi bontásban:
-2014. október 1. napjától – 2014. november 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti
gyalogjárda 4 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára, a gyalogjárda 1 m2 –es és a forgalom elől
elzárt rész 1 m2-es területére napernyőtalp kihelyezése céljára
-2014. december 1. napjától – 2015. február 28. napjáig a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti
gyalogjárda 1 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára, a gyalogjárda 1 m2 –es és a forgalom elől
elzárt rész 1 m2-es területére napernyőtalp kihelyezése céljára.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Sz-399/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-399/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 288/2014. (IX.17.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Nestlé Hungária
Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/24 és 38017/27) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Jungfer Gyula utca
500 m2-es, és a Bajor Gizi park 100 m2-es területére 2014. október 17. napjára - egy 20 tonnás speciális
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szűrőkamionból történő – Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának megrendezése céljára a
közterület használati megállapodás megkötésre kerül.
Határidő: 2014. október 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 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
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