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

Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2014. november 5-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Jelen vannak: Görgényi Máté – elnök,
Baranyi Krisztina,
Fröhlich Péter,
Jancsó Andrea,
Mészáros László, 
Sajó Ákos,
Szilágyi Zsolt,
Hidasi Gábor,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről: dr. Bácskai János polgármester,
Kállay Gáborné alpolgármester,
dr. Szabó József aljegyző,
dr. Ruzsits Ákos aljegyző,
Szűcs Balázs főépítész,
Madár Éva mb. irodavezető,
dr. Bánfi Réka irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes,
Koór Henrietta csoportvezető,
dr. Németh Zsanett jogi munkatárs,
Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa.

Meghívottak: Martos Dániel, Balázs Ádám Samu.

Görgényi  Máté:  Tisztelettel  üdvözlöm  a  bizottság  tagjait,  a  Polgármester  urat,  az  Alpolgármester
asszonyt,  és  a  hivatal  munkatársait  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi
Bizottság 2014. november 5-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Javaslom,
hogy az Sz-438/2014.  sz.  – ”VVKB ügyrendjének módosítása”  című – előterjesztést  a  bizottság 1.
napirendi pontként tárgyalja. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? 

dr. Bácskai János: Napirend előtt szeretnék szót kérni.

Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.

Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 289/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

Napirend:

1./ VVKB ügyrendjének módosítása
Sz-438/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

2./ 2014. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-429/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

3./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában a 2015. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-428/2014., Sz-428/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek:
Sz-418-424/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek kiszolgálási idő 
meghatározásával

Sz-417/2014., Sz-425/2014., Sz-430/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

6./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-426/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

7./ Vásárliget Kft. Budapest IX. kerület Csarnok tér területére, szórólapozás céljára benyújtott közterület-
használat iránti kérelme

Sz-416/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

8./ Lurdy-Ház  Kft. Budapest  IX.  kerület  Vágóhíd  utca,  Albert  Flórián  út,  Pékerdő  utca  területére,
futóverseny megrendezése céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-415/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

9./ El Mexicano Kft. Budapest IX. kerület Czuczor utca, Ráday utca területére, szórólapozás céljára
benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-427/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

                  (8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:

dr. Bácskai János:  Üdvözlöm a bizottsági tagokat, a hivatal dolgozóit, vendégeket. Gratulálok, és jó
munkát  kívánok  a  bizottság  tagjainak.  A  kiküldött  meghívóban  látható,  hogy  minden  napirend
előterjesztője én vagyok, ez csak formális, hiszen a ki nem alakult ügyrend, illetve hivatali rend miatt
kényszerültünk erre. A következő bizottsági üléstől már nem így lesz, mivel az alpolgármesterek, illetve
aljegyzők  hatáskörének  leírása  megszületett,  tehát  a  valódi  előterjesztők  neve  lesz  feltüntetve.  Az
előterjesztőnek illik  az ülésen megjelennie,  illetve képviseltetnie  magát.  Könnyű helyzetben vagyok,
hiszen a hivatali kollégák felkészültek minden előterjesztés tekintetében, tehát ha személyesen nem
leszek jelen, akkor válaszolni  az elnök úr,  vagy a hivatali  kollégák fognak.  Jelen esetben is el  kell
mennem,  hiszen  egy  órán  belül  fogom átvenni  a  Fővárosi  Közgyűlésben  a  fővárosi  mandátumot.
Természetesen előfordul, hogy az ülésen nem tudnak válaszolni, akkor a kérdező záros határidőn belül
írásban kapja meg a választ. Jó munkát kívánok a bizottságnak!
 
Görgényi  Máté:  Szeretnék mindenkit  üdvözölni  a bizottságban.  Gondolom, hogy a tagok tisztában
vannak a bizottság munkájával, hogy milyen ügyekkel foglalkozik, illetve milyen hatáskörökkel bír. A
bizottsági ülésen való részvételt az ülés előtt pár nappal kell jelezni, mivel ha nem jelennek meg, akkor
a díjazásuk rovására mehet. 

Hidasi Gábor:  Szeretnék a következő ülésre 3 ügyben tájékoztatást kérni a hivataltól. Az Ecseri úti
egységes pavilonokat az egyik  bérlő komolyan átépítette,  pedig az önkormányzati  tulajdonban van.
Lakossági  panaszra  mentem ki,  tudomásom szerint  erre  engedélye  nem volt,  de  így  is  több hétig
építette. A Közterület-felügyelet miért nem észlelte? Néhány hónappal ezelőtt az egyik pavilonnak egy
négyzetméteres előtetejét visszabontattuk, mert nem illett oda, itt pedig az egészet átépítették. Ez így
fenntartható? Többen jelezték, hogy ha ehhez a hivatal hozzájárul, akkor ők is átépítik a sajátjukat.
A lakótelepen is el kezdték telepíteni a földbe befúrt sárga-fekete „fekvőrendőröket”, ami szerintem az
autósoknak a legrosszabb megoldás. Gondolom ez okból kezdték el rongálni, mivel több, mint a fele
hiányzik.  Az Ifjúmunkás utcában tapasztaltam, hogy a munkások egyik nap visszarakják, másnapra
megint eltűnik két-három eleme. Jó lenne kicserélni valami hatékonyabb dologra.
Hónapokkal ezelőtt a Lónyay utcai TESCO kérelmet nyújtott be a bizottsághoz, hogy a Török Pál utcai
oldalán szemétlerakót használjon, fém kalodákba szerette volna kirakni a hulladékát. Ehhez a bizottság
nem  járult  hozzá,  ennek  ellenére  mindennap  kirakják.  A  bizottsági  döntés  óta  hányszor  történt
közterület-felügyelői intézkedés? Meddig fogjuk ezt tűrni?

Görgényi Máté:  Következő ülésre várjuk a tájékoztatást a hivatal részéről. Hasonló módon a József
Attila-lakótelepen is van egy cukrászda, ahol szintén probléma van a közterületen elhelyezett szeméttel
kapcsolatban.  Kérem,  hogy  vegyék  bele  a  tájékoztatóba,  hogy  a  Közterület-felügyeletnek  milyen
hatáskörei, intézkedési lehetőségei vannak. Ez a jövőben hasznos információ lesz számunkra.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ VVKB ügyrendjének módosítása
Sz-438/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Görgényi  Máté: Az  ügyrend  módosítására  elsősorban  a létszámnövekedés miatt  volt  szükség,  de
bármikor módosítható, ha a bizottság igényli. Kérdezem Madár Éva irodavezető asszonyt, hogy tud-e
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tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság költségvetési során mekkora összeg áll jelenleg rendelkezésre?

Madár Éva: Nem tudom most megmondani.

Görgényi Máté: A következő ülésre kérünk erről is tájékoztatást. Az ügyrenddel kapcsolatban javaslom,
hogy az előzővel megegyezően maradjon, hogy a bizottság havonta kétszer tart rendes ülést, a testületi
ülést megelőző napon, valamint a hónap 3. szerdáján. Az ülések kezdési időpontja 9.00 óra, indokolt
esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk
az Sz-438/2014. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 290/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2014.
november 5-től az alábbiak szerint módosítja:
Az Ügyrend II. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság havonta kétszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon, valamint a hónap 3.
szerdáján. Az ülések kezdési időpontja 9.00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával
eltérhet.”
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Görgényi Máté elnök

                   (8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

Görgényi  Máté:  Javaslom, hogy a bizottság elnökét  –  annak akadályoztatása esetén -  Sajó  Ákos
képviselő helyettesítse. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-438/2014. sz. előterjesztés
2. határozati javaslatáról. 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 291/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2014.
november 5-től az alábbiak szerint módosítja:
Az Ügyrend IV. (1) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés elnökeként feladata az ülés vezetése. A bizottság
elnökét –annak akadályoztatása esetén- Sajó Ákos képviselő helyettesíti, aki a helyettesítés idejére az
elnököt megillető hatáskört gyakorolja.”
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Görgényi Máté elnök

 (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

Görgényi Máté: Javaslom, hogy a jegyzőkönyvet Görgényi  Máté,  a bizottság elnöke, és Mészáros
László bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Mészáros László helyett
Hidasi  Gábor  bizottsági  tag  legyen  jogosult.  Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk az  Sz-
438/2014. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 292/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2014.
november 5-től az alábbiak szerint módosítja:
Az Ügyrend X. (6) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jegyzőkönyv  elkészítéséről  a  jegyző  gondoskodik.  A jegyzőkönyvet  Görgényi  Máté,  a  bizottság
elnöke és Mészáros László bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására
Mészáros László helyett Hidasi Gábor bizottsági tag jogosult.”
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Görgényi Máté elnök

                   (8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

2./ 2014. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-429/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi  Máté: Ha  jól  érzékeltem  az  előterjesztésben,  akkor  ezek  azok  a  helyszínek,  amelyek
korábban sikerrel találtak gazdára, mivel volt olyan helyszín, amit kiírtunk ugyan pályázatra, de nem volt
rá jelentkező. 

Madár Éva: Ezek azok a helyszínek, amik a tavalyi évben is kiírásra kerültek, de természetesen vannak
olyan helyszínek, amikre nem volt jelentkező, - Ecseri úti metrófelszín, Ferenc tér - de megpróbáljuk
még egyszer.

Hidasi Gábor: A Középső-Ferencváros területén kijelölt helyszínek nem nagyon működnek. A Tűzoltó
utca 92. szám előtt, a Telepy utcai iskola mellett van egy parkoló „placc”, amit szerintem be lehetne
tenni a helyszínek közé.

Sajó  Ákos:  Megkeresett  egy  pályázó,  hogy  az  elbíráláskor  nem lehetne-e  azokat  támogatni,  akik
folyamatosan, több éve bérlik a helyeket, és megbízhatóak?

Madár Éva: A határozati javaslatba beleírtuk a bírálati szempontokat, hogy előnyt élvez az az árus, aki
a  korábbi  években  is  rendelkezett  a  kerületben  fenyőfaárusítására  vonatkozó  közterület-használati
engedéllyel,  ellene panasz nem érkezett, és az árusítás befejezését követően a területet rendezett,
tiszta állapotban adta vissza. A gazdasági verseny azt jelenti, hogy a közterület rendelet szabályozza a
közterület-használati díjat, akik több napra kérik, azok előnyt élveznek, mert ez nagyobb bevételt jelent
az önkormányzatnak.

Fröhlich Péter bizottsági tag megérkezett az ülésterembe.

Kállay  Gáborné: A Nagyvárad  térre  is  hirdetünk  fenyőfaárusítási  lehetőséget,  és  a  Ferencvárosi
Művelődési Központ kemping mögötti részén is található minden évben egy nagy fenyőfaárusító hely,
szerintem ez a Középső-Ferencvárosban elég. A Tűzoltó utcai parkolót nem javaslom erre a célra.

Hidasi Gábor: Visszavonom a javaslatomat.
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Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-429/2014.  sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 293/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az Sz-429/2014. számú előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfa árusításra kijelöli.
2./ az Sz-429/2014. számú előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja.
3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza
meg:
előnyt élvez az az árus, aki:
-a korábbi években is rendelkezett  a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati
engedéllyel, 
-ellene panasz nem érkezett, 
-az árusítás befejezését követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza.
4./ felkéri Polgármester urat, hogy a fenyőfa árusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett
pályázatokat  elbírálás céljából  terjessze  a Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és Környezetvédelmi
Bizottság elé. 
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

3./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában a 2015. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-428/2014., Sz-428/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi Máté: Az előterjesztéshez érkezett egy módosító javaslat Sz-428/2/2014. számmal. Annyi
módosítást tartalmaz, hogy főépítészi véleményhez kötött a vendéglátó-teraszok kialakítása. 

Szűcs Balázs: A pályázati feltételeket azért célszerű kiegészíteni, mert így a településképi szempontok
fokozottan érvényesülnek, célunk, hogy a Ráday utca, Tompa utca – Ferencváros kiemelt közterületei –
minél  szebb  legyen.  Ösztönző  jelleggel  reméljük,  hogy  a  pályázatnál  a  vendéglátóhelyek  fokozott
figyelmet fordítanak arra, hogy szabálytalan reklámtáblák, klímaberendezések ne legyenek kihelyezve,
hiszen hátrányt szenvednének a teraszpályázaton. Remélem, hogy a kiegészítés előnyére fog válni a
városnak.

Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem, szavazzunk az Sz-428/2/2014. sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 294/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./  az  Sz-428/2014.  sz.  előterjesztés  mellékletét  képező  Pályázati  Felhívást  jóváhagyja  az  Sz-
428/2/2014. számú előterjesztés kiegészítéseivel.
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2./  a  vendéglátó-terasz  kialakítására  beérkezett  pályázatok  bírálati  szempontjait  az  alábbiakban
határozza meg:
előnyt élvez az a vendéglátó-egység, aki:
-a  korábbi  években  is  rendelkezett  az  érintett  területen  vendéglátó-terasz  kialakítására  vonatkozó
közterület-használati engedéllyel, 
-ellene panasz nem érkezett, 
-közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza,
-közterületről  látható  portálja,  klímaberendezése,  árnyékolója,  reklám-elhelyezése  a  településképbe
illeszkedik, a KSZT-vel nem ellentétes.
3./ felkéri Polgármester urat, hogy a vendéglátó-teraszok kialakítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a
beérkezett  pályázatokat  elbírálás  céljából  terjessze  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és
Környezetvédelmi Bizottság elé. 
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek:
Sz-418-424/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Sz-418/2014. sz. előterjesztés

Hidasi  Gábor:  A BEGOM Kft.  esetében az  útpálya  3  m2-es  területére,  a  FEKETE NYOLCAS Bt.
esetében a gyalogjárda 3 m2-es területére, a JZJ Kft. esetében a parkolósáv 3 m2-es területére kérik az
engedélyt.  Nem  értem  egyiket  sem.  Például  az  útpályánál  hogyan  adunk  engedélyt  talpak
kihelyezésére?

Madár Éva:  Úgy lehetséges az  útpálya 3 m2-es területére kérni az engedélyt, hogy a Ráday utca 5.
szám előtt nincs kialakítva külön parkoló, a járda után rögtön az útpálya következik. 

Görgényi Máté: Hidasi Gábor kérdése arra irányult, hogy az útpályán nem akadályozza-e a forgalmat.

Madár Éva:  Nem akadályozza a forgalmat, mert az útpálya szélére kerül a napernyőtalp, nem pedig
oda, ahol az autók közlekednek.

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-418/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 295/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft.
(székhelye:  1214  Budapest,  Zrínyi  utca  2/a  1.  em.  1.)  részére  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 5. szám előtti útpálya 3 m2-es területére, a 2014. november 6. – 2014. december 31. közötti
időszakra  vendéglátó  terasz  kiegészítő  tárgy  (3  darab  napernyőtalp)  tárolása  céljára  a  közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön.
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Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

 (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-419/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-419/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 296/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FALDAS Italy
Kft.  (székhelye:  1143 Budapest  Stefánia  út  81.  2.  em. 9.)  részére a Budapest  Főváros IX.  Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 24/B. szám előtti parkolósáv 14 m2-es területére, a 2014. november 6. – 2014. december
31.  közötti  időszakra  vendéglátó  terasz  kihelyezése  céljára  a  közterület-használati  megállapodás
megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-420/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-420/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 297/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  FEKETE
NYOLCAS Bt.  (székhelye: 1092 Budapest,  Ráday utca 9.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 14. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére, a 2014. november 6. – 2014. december 31.
közötti  időszakra  vendéglátó  terasz  kiegészítő  tárgy  (3  darab  napernyőtalp)  tárolása  céljára  a
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-421/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-421/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 298/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  JZJ  Kft.
(székhelye:  1092 Budapest,  Ráday utca 35.)  részére a Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre,
- a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti parkolósáv 3 m2-es területére vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) tárolása céljára, illetve 
- a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti gyalogjárda 4 m 2-es területére vendéglátó terasz
kihelyezése céljára 2014. november 6. napjától – 2014. december 31. napjáig a közterület-használati
megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-422/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-422/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 299/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft.
(székhelye:  1092  Budapest,  Ráday  utca  11-13.  fszt.  1.)  részére  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 16. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére, a 2014. november 10. – 2014. december 31.
közötti  időszakra  vendéglátó  terasz  kiegészítő  tárgy  (3  darab  napernyőtalp)  tárolása  céljára  a
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-423/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-423/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 300/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  „JÓPIPA”
SÖRÖZŐ Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Desewffy utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  (37054/10)  hrsz-ú  közterületre,  a  Budapest  IX.
kerület Csarnok tér 6. szám előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 1 m2-es területére, a
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2014.  november  6.  – 2015. április  15.  közötti  időszakra (vasárnapok és ünnepnapok kivételével)  1
darab állópult kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-424/2014. sz. előterjesztés

Hidasi  Gábor:  Ha jól  látom,  eddig  bérelt  kb.  30 négyzetmétert,  most  kért  17 négyzetmétert,  és 2
négyzetmétert  kiegészítő tárgy (2 darab napernyő) tárolása céljára. A 17 négyzetméter terület akkor
nem a napernyő alatt van?

Madár  Éva:  A 38  négyzetméter  területen  volt  napernyő  is,  és  vendéglátó-terasz  is.  Most  csak  17
négyzetméterre kéri a terasz engedélyt, viszont a napernyőket otthagyja a többi területen, ami alatt nem
lesz terasz.

Hidasi Gábor: Akkor viszont a napernyő talpak közé eső területet ki tudja használni? Parkolni tud ott
autó, vagy gyalogosforgalom lesz rajta?

Madár Éva: A két talp között az autók parkolhatnak.

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-424/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 301/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft.
(székhelye:  1147  Budapest,  Gyarmat  u.  88.  III.  em.  10.)  részére  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület
Csarnok tér 5. szám előtti gyalogjárda 
- 17 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára, és 
- 2 m2-es területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (2 darab napernyő) tárolása céljára 
2014.  november  6.  napjától  –  2015.  április  20.  napjáig  a  közterület-használati  megállapodás
megkötésre kerüljön azzal a kikötéssel, hogy a napernyő nem nyúlhat túl a terasz, illetve a volt terasz
által elfoglalt terület határán.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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5./  Közterület  –  használati  megállapodások  megkötésére  irányuló  kérelmek  kiszolgálási  idő
meghatározásával

Sz-417/2014., Sz-425/2014., Sz-430/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Sz-417/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-417/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 302/2014. (XI.05.) sz. visszavonta a VVKB 304/2014. (XI.05.) sz. határozata 
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft.
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet  utca 14.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca
12.  szám előtti  gyalogjárda 7  m2-es területére  a  2014.  november  6.  –  2014.  december  31.  közötti
időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-425/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-425/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 303/2014. (XI.05.) sz. visszavonta a VVKB 304/2014. (XI.05.) sz. határozata
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MIndiG Hazai
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. B. lház. 4. em. 3.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Tompa utca 26. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére (a fal melletti területre), a 2014.
november 6. – 2014. december 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-
használati  megállapodás 21.00 óráig  tartó maximális  kiszolgálási  időben meghatározva megkötésre
kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Görgényi Máté: Mivel a kiszolgálási időt is meg kellett volna határozni az előző két előterjesztésben,
ezért  javaslom,  hogy  vonjuk  vissza  a  két  határozatot,  és  szavazzon  a  bizottság  ismét.  Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a VVKB 302/2014. (XI.05.) és a VVKB 303/2014. (XI.05.) sz.
határozatainak visszavonásáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 304/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  VVKB
302/2014. (XI.05.) és a VVKB 303/2014. (XI.05.) sz. határozatait visszavonja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Görgényi Máté elnök

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-417/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-417/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 305/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft.
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet  utca 14.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca
12.  szám előtti  gyalogjárda 7  m2-es területére  a  2014.  november  6.  –  2014.  december  31.  közötti
időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-425/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-425/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 306/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MIndiG Hazai
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. B. lház. 4. em. 3.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Tompa utca 26. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére (a fal melletti területre), a 2014.
november 6. – 2014. december 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-
használati  megállapodás 21.00 óráig  tartó maximális  kiszolgálási  időben meghatározva megkötésre
kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Sz-430/2014. sz. előterjesztés

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-430/2014. sz. előterjesztés „A”
határozati javaslatáról 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 307/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kólabisztró Kft.
(székhelye:  1094 Budapest,  Tompa utca 11.)  részére a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca
11.  szám előtti  parkolósáv  8  m2-es  területére  a  2014.  november  6.  –  2014.  december  31.  közötti
időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó
maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
                                          (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

6./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-426/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Madár Éva:  Ebben az esetben a közterület-használati engedély megállapodás megkötéséről – mivel
nem  díszburkolatos  terület  –  a  bizottságnak  nem  kell  döntenie,  csak  a  nyitvatartási  időt  kell
meghatározni.

Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-426/2014.  sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel.

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 308/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
HoReCo  Kft.  (székhelye:  1096  Budapest,  Vendel  utca  9.)  részére  a  2014.  november  6.  –  2015.
november 1. közötti időszakra 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. november 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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7./ Vásárliget Kft. Budapest IX. kerület Csarnok tér területére, szórólapozás céljára benyújtott
közterület-használat iránti kérelme

Sz-416/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-416/2014.  sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 309/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Vásárliget  Kft.  (1201  Budapest,  Wesselényi  u.  107.)  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Csarnok tér díszburkolatos
gyalogjárda  területein  szórólaposztást  végezzen  2014.  november  6.  napjától  2014.  december  10.
napjáig. 
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

8./ Lurdy-Ház Kft. Budapest IX. kerület Vágóhíd utca, Albert Flórián út, Pékerdő utca területére,
futóverseny megrendezése céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-415/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-415/2014.  sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 310/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy Lurdy –
Ház Kft.-vel  (1097 Budapest  Könyves Kálmán krt.  12-14.)  részére a Budapest  Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38257/3, 38267,38291) hrsz-ú, a
-Budapest, IX. ker. Pékerdő utca útpálya 1.100 m2 –es területére, 
-Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 11-39. és 46-68. közötti útpálya 7.700 m2-es területére, 
-Budapest, IX. ker. Albert Flórián út (Gyáli út) 3-7. és 2-10. közötti útpálya 4.000 m2-es területére,
összesen:  12.800  m2  közterületre  a  Lurdy  Háztól  a  Groupama  Aréna  területéig  tartó  futóverseny
megtartása  céljára  2014.  november  8.  napjára  díjmentes  közterület-használati  megállapodás  kerül
megkötésre.
Határidő: 2014. november 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                  (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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9./  El  Mexicano Kft.  Budapest  IX.  kerület  Czuczor  utca,  Ráday utca  területére,  szórólapozás
céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-427/2014. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Görgényi  Máté: Kérdés,  észrevétel,  nincs.  Kérem,  szavazzunk  az  Sz-427/2014.  sz.  előterjesztés
határozati javaslatáról.

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 311/2014. (XI.05.) sz.
Határozat

A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az EL
Mexicano  Kft.  (2316  Tököl,  Alma  utca  2A)  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37073 és 36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Czuczor utca és
Ráday utca díszburkolatos gyalogjárda területein szórólaposztást végezzen 2014. november 6. napjától
2014. december 31. napjáig. 
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

                   (9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Madár Éva: Időközben utánanéztünk, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság költségvetési során 7 061 000 forint használható fel.

Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

k.m.f.

            Görgényi Máté
elnök

Mészáros László
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető  
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