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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. december 17-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, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Jancsó Andrea Katalin, 
 Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László,  
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hidasi Gábor, 
 Szirmai András, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József Zoltán aljegyző, 
 dr. Ruzsits Ákos aljegyző, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 dr. Bánfi Réka irodavezető, 
 Apollónia Aranka irodavezető, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 dr. Németh Zsanett jogi munkatárs, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs, 
 Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  Intzoglu István képviselő, Martos Dániel - FEV IX. Zrt. vezérigazgató-helyettes, Balázs 
Ádám. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2014. december 17-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot 
hozta: 
 
VVKB 336/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. 
forduló) 
 200/3-4/2014. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 
 194/3-4/2014. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi 
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) 
önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló) 
 210/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének módosítására 

211/2014., 211/2/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére 
 214/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi 
Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-
ellátási megállapodás módosítására 

215/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre 
vonatkozó földhasználati jog biztosítása 
 218/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi 
munkaterve 
 206 /2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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9./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program 
 216/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
   
10./ A Ráday u. 9. és Üllői út 69. sz. társasházak „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezései 

Sz-510/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
11./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés 

Sz-476/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
12./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése  

Sz-475/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
13./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás aktuális karbantartásának 
alkatrész-cseréi 

Sz-511/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-501-504/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

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

Sz-506-509/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz 
kialakítása céljára 

Sz-505/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 
Hidasi Gábor: Köszönöm, hogy kiosztásra került a tájékoztató, amit kértem. Nem kértem, hogy a 
bizottság vegye napirendre, de nem értek egyet azzal a válasszal, hogy nem lehet semmit csinálni az 
ötszörös bírságon kívül. Az elmúlt bizottsági ülés óta háromszor voltam megnézni a helyszínt, és a cég 
mindannyiszor kint tárolta a szemetet.  
Az előző részönkormányzati ülésen Intzoglu István képviselő jelezte, hogy a 3-as villamos 
megújulásával a környezet nem javult. Az Ecseri út - Epreserdő út találkozásánál szörnyű állapotban 
van a villamossín melletti terület. Szeretném felhívni az iroda figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a 
területre, - betontörmelék, zsákok vannak felhalmozva - és gondoskodjanak a helyreállításról, illetve a 
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szemétszállításról. Azért kértem szót, mert a részönkormányzati napirendek között nem láttam a 
válasszal kapcsolatos előterjesztést. 
 
Kulpinszky Eleonóra a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására (II. forduló) 
 200/3-4/2014. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hidasi Gábor: A színpad kihelyezésével kapcsolatban remélhetőleg a magasabb rendeleteket is 
figyelembe vesszük.  
A kaucióval egyetértek, de a kiviteli módjával, és a mértékével nem. Az előterjesztésben az áll, hogy „A 
kaució mértéke legfeljebb a kérelmező számára megállapított közterület-használati díj 300%-a. A kaució 
mértékéről a közterület-használati hozzájárulásról való döntéssel egyidejűleg kell dönteni.” A bizottság 
vagy a hivatal dönt, esetleg „hasraütéssel” bemondunk egy számot? Mi fogjuk kitalálni, hogy mennyi 
ember várható, mekkora helyet használt?  
A rendelet 4. § (3) bekezdés (8c) pontja szerint „Abban az esetben, amennyiben a (8a) szerinti 
rendezvény befejezését követő 24 órán belül a kérelmező nem gondoskodik a használt közterület 
takarításáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításáról, (a továbbiakban: 
takarítás) a kaució terhére, a kérelmező költségére az önkormányzat a takarítást elvégzi.” Ugye azt nem 
képzelik, hogy ha vasárnap este 22.00 óráig tart egy rendezvény, akkor majd hétfő reggel a szemétben 
fogunk járni, mert 24 órája van a cégnek takarításra? Szerintem a rendezvény után azonnal rendet kell 
tenni. Azt még mindig nem látom a rendeletben leírva, hogy a területet ki fogja átadni, és hogyan fogjuk 
visszavenni. Hogyan fogjuk bizonyítani, hogy a szemét, kitépett virágok, eltört „pollerek” mikor 
keletkeztek? Ezt csak egy átadás-átvételi jegyzőkönyvben lehet rögzíteni. Szerintem a rendeletnek 
tartalmaznia kell a FESZOFE Kft. vállalási árait is, hogy tudja a cég, mekkora összeget fogunk levonni, 
ha rendezni kell a környezetet. Nem tudom azt sem, hogy a kaució visszafizetésénél van-e az 
önkormányzatot terhelő banki átutalási költség.  
 
dr. Bánfi Réka: A legutóbbi bizottsági ülés óta konzultáltunk a szakirodával. Az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet a megállapodáshoz csatoljuk, szerintünk ezt nem rendeleti úton kell szabályozni. Ki dönt 
a kaució mértékéről? A közterület-használati hozzájárulásról Polgármester úr, illetve a bizottság jogosult 
dönteni, ezt törvény szabályozza. A bizottság kérte a kaució mértékének csökkentését, a Képviselő-
testület a korábbi tartalommal fogadta el az előterjesztést. Nem rendeleti szinten szabályozandó az, 
hogy milyen költséggel jár a közterület takarítása, és milyen összegű megállapodást köt valaki a 
FESZOFE Kft-vel, ezt is a megállapodásban kellene rendezni. 
 
Hidasi Gábor: Ha valaki kér engedélyt, akkor leírjuk egy papírra, hogy „a területet szép, kitakarított 
állapotban vette át”? A területet át kell adni átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, és a rendezvény végén át 
kell venni egy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.  
 
Madár Éva: Terveink szerint a terület átadása úgy fog történni, hogy a rendezvény megkezdése előtt a 
Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársai a helyszínen, fotókkal dokumentálva 
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átadják a területet, az átvételt pedig a rendezvény végén, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
bonyolítaná le, szintén jegyzőkönyvvel, fényképekkel ellátva. 
 
Görgényi Máté: Remélem, hogy sokszor fogjuk használni a rendelet által szabott határokat, és 
lehetőségeket, mivel nagyon sok rendezvény lesz Ferencvárosban, ahol ezek alapján a hivatal „profi” 
módon el tud járni. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 200/3-4/2014. sz. előterjesztések 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 337/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 200/3-4/2014. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 
 194/3-4/2014. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Jancsó Andrea Katalin képviselő asszonytól érkezett egy módosító javaslat. 
 
Jancsó Andrea Katalin: A bizottsági ülés előtt egyeztettünk a Jogi és Pályázati Irodával a 
törvényességi észrevétel kapcsán. A rendeletben nincs szabályozva az értékbecslés időtartama erre az 
esetre. Amennyiben a hivatal megerősíti, hogy a 12 hónap az általános gyakorlat, akkor nem 
ragaszkodom a 6 hónaphoz, mivel a módosító javaslatomnak nem ez a lényege. 
 
Görgényi Máté: Nem tartom „földtől elrugaszkodottnak” a 6 hónapot, hiszen látjuk, hogy 12 hónap alatt 
azért változhat egy ingatlan, illetve egy értékbecslés. Van annak akadálya, hogy a módosító javaslatban 
szereplő 6 hónap maradjon? 
 
Madár Éva: Az értékbecslés érvényességénél a 6 hónapot, és a 12 hónapot is alkalmazzák az 
értékbecslők. Az ingatlanok nagyságától, értékétől függően határozzák meg, hogy a szakvélemény 
meddig érvényes. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 194/4/2014. sz. módosító javaslatról 
az eredeti formájában. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 338/2014. (XII.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 194/4/2014. sz. – ”Módosító javaslat a 194/3/2014. számú előterjesztéshez” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 194/3/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 339/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 194/3/2014. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (II. 
forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gábor (ÜGYREND): A módosító javaslattal kapcsolatban a Jogi és Pályázati Iroda véleménye 
egészen más volt, mint amiről a bizottság döntött. Kérem Aljegyző urat, hogy véleményezze ezt. 
 
Görgényi Máté: Pontosan miről van szó? 
 
Hidasi Gábor: A törvényességi észrevételről. Ha lehet az ellenkezőjéről is dönteni, akkor vannak itt is 
problémák. 
 
dr. Bánfi Réka: Egy ellentmondásra hívtuk fel a figyelmet, hogy Képviselő asszony 6 hónapnál nem 
régebbi értékbecslést javasolt az előterjesztésben, ami a rendelet többi részével ellentmondásba került. 
Az ülésen elhangzottak alapján – előterjesztővel konzultálva – lehetséges, hogy módosítjuk a rendeletet 
arra, miszerint mindenhol egységesen 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés szerepeljen, és akkor nem 
lesz ellentmondás. A holnapi képviselő-testületi ülésre elkészül az előterjesztés. 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi 
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) 
önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló) 
 210/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Baranyi Krisztina: A rendelet 9.§-ával kapcsolatban lenne gondom, miszerint "Ferencváros", 
"Ferencvárosi", "ferencvárosi", "IX. kerületi" megjelölés, illetve elnevezés használata engedélyéhez 
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kötött”. Nem tudom, hogy ez jogilag egyáltalán „megáll-e”, olyan, mintha a „magyar” vagy a „Ferenc” 
név használatát engedélyhez kötnénk. Ha ehhez ragaszkodunk, akkor viszont „objektív kritériumokat” 
kellene kikötni, hogy mi alapján engedélyezzük társadalmi- vagy gazdasági szervezeteknek, hogy 
használja a neveket. 
 
Kulpinszky Eleonóra: Átnéztem a rendelettervezetet, közel áll a szívemhez ez a téma, hiszen az 
elmúlt másfél év során volt szerencsém sokat hallani, és dolgozni vele. Több hiányosságot is 
tapasztaltam, de szeretném megköszönni, hogy elkészült. Az első alapvető dolog, hogy javasolnám 
felvenni az Arculati Kézikönyvet, mint kötelező mellékletet. Nem tudom, hogy konzultáltak-e az Arculati 
Kézikönyv, és az új önkormányzati „brand” kidolgozójával, Ivánka Gábor úrral, aki a Polgármester úr 
kommunikációs főtanácsadója. Javaslom, hogy hivatalból kerüljön számára megküldésre a 
rendelettervezet, és talán a hiányosságokat tudjuk pótolni. 
 
Mészáros László: A korábbi rendelethez képest kikerült a rendelet végéről, a rendeletben foglaltak 
betartását ellenőrző szerv. Ki jár el hatóságként, ki bírságolhatja a rendeletben foglaltak „megszegőjét”? 
 
dr. Bánfi Réka: A rendelet átvette a korábbi évek gyakorlatát, az önkormányzat előírhatja a 
névhasználat szabályait, meghatározhatja, hogy ki és miként, milyen feltételek mellett veheti fel ezeket 
a jelzőket. A rendelet azokat a szabályokat szintén átvette, amelyek meghatározzák, hogy mely esetben 
nem lehet engedélyt adni a névhasználatra. Ha van kiegészítő javaslat, azt szívesen vesszük a két 
forduló között.  
Konzultáltunk az Arculati Kézikönyv készítőjével, Ivánka Gábor úr közreműködésével készültek el a 
mellékletek.  
Hatóság nem ellenőrizte eddig a rendeletben foglaltak betartását, és nem is bírságolt, ha valaki 
jogszerűtlenül használta a jelképeket. A jelenleg hatályos rendeletben az szerepel: „A rendeletben 
foglaltak betartásáról és ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik”. Ha ez kimaradt, akkor beépítjük a 
rendelettervezet szövegébe. 
 
Kulpinszky Eleonóra: Ha jól értelmeztem Irodavezető asszony szavait, akkor Ivánka Gábor úr a 
mellékletek megalkotásában volt a segítségükre. A rendelet szövegét látta? Mivel a szövegben vannak 
olyan kifejezések, amelyek nem azt tükrözik. 
 
dr. Bánfi Réka: Az Arculati Kézikönyvből vettük át a megfogalmazást, de még egyszer pontosítunk, 
hogy a két dokumentum megegyezzen egymással. 
 
Görgényi Máté: Kérem, hogy nyújtsák be a módosító javaslataikat a két forduló között, hogy minél 
tökéletesebb legyen a rendelet. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2014. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 340/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 210/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” 
szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
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(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének módosítására 

211/2014., 211/2/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2/2014. sz. módosító javaslatról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 341/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a 211/2/2014. sz. – ”Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011.(X.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 211/2014. számú előterjesztéshez” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 342/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a 211/2014. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
számú rendeletének módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
 
5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére 
 214/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Az iroda munkatársától kérdezem, hogy a FEV IX. Zrt-hez delegálandó feladat - ami a 
felújításokat érinti – mennyiben fogja érinteni a hivatal jelenlegi munkáját? Mennyiben lesz 
„duplázódás”, „párhuzamosság”, vagy esetleg ezt fogja kiküszöbölni a változás? 



 9 

Madár Éva: Úgy látom, hogy semmiféle változás nem történik az idei évhez képest a jövő évi 
Közszolgáltatási szerződésben, illetve Megbízási szerződésben, ugyanazokat a feladatokat kapja meg 
a FEV IX. Zrt., amit eddig is ellátott. 
 
Kulpinszky Eleonóra a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Görgényi Máté: Vannak dolgok, amik kikerültek, és vannak, amik bekerültek a feladatok közé, például 
beléptető kapu, stb. Ha ez nem okoz változást, akkor mi? A FEV IX. Zrt. és az iroda együtt kellene, 
hogy működjön, hiszen egyfajta feladatátadásról beszélünk. Célszerű lenne, ha mindkét fél tudna 
ezekről a változásokról. 
 
Martos Dániel: A legfontosabb változás a Megbízási szerződés 2.2. f) pontja: „a városrehabilitáció 
kapcsán megvalósítandó épület-felújítások, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások, és helyiségek 
felújításával kapcsolatos feladatok ellátása: a részletes feladatleírást a 6. sz. melléklet tartalmazza.” 
Ezen belül beruházások megtervezése, lebonyolítása, koordinálása, megszervezése, ellenőrzése, 
szükséges eljárások lefolytatásának kezdeményezése, engedélyezési eljárások lefolytatása, ingatlanon 
történő beruházás megvalósítása. 
 
Görgényi Máté: Vezérigazgató-helyettes úr által felvázolt feladatátállás zavartalanul fog lezajlani, 
felkészült az iroda erre? Tekintettel arra, hogy a FEV IX. Zrt. eddigi működése megalapozza azt a 
feltételezést, hogy a munkát nagyon magas színvonalon fogják ellátni, javaslom, hogy fogadjuk el a 
határozati javaslatot. 
 
dr. Szabó József Zoltán: Nem egy általános – FEV IX. Zrt-hez kikerülő – feladatellátásról van szó, 
hanem bizonyos projektek esetében eseti megbízásról, ami eddig is volt. Nem „duplikálódnak” a 
feladatok, hanem a FEV IX. Zrt. kapacitását, és szakértelmét a hivataléval kombinálva, szükséges 
esetekben, bizonyos projekteknél felhasználjuk. Eddig is voltak olyan elemek, mint a közös zöldek 
kialakítása, ahol a FEV IX. Zrt. a projekteket díjmentesen lebonyolította. Ez nem azt jelenti, hogy a 
felújítások, beruházások a FEV IX. Zrt. feladatkörébe kerülnének, és a hivatalnál megszűnik ez a 
feladat. 
 
Görgényi Máté: Mivel eseti jellegű feladatellátásról van szó, amiről külön-külön kell dönteni, ehhez 
komoly „kooperáció” kell. Felerősödött az aggályom, hogy az együttműködésben lehetnek 
fennakadások, mivel a hivatal nem tudta, hogy miről van szó. Reméljük, hogy nem a „kompetenciák” és 
a felelősség egymásra hárítása fog megvalósulni.  
 
dr. Szabó József Zoltán: Általánosságban a FEV IX. Zrt-nél és a hivatalnál is vannak jó szakemberek. 
Felelősség áthárításról, mutogatásról szó sem lehet, együtt kell működni. Az eseti megállapodásokban 
a feladatkör, és a kompetenciakör is kellő pontossággal rögzítésre kerül.  
 
Kulpinszky Eleonóra a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 214/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 343/2014. (XII.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 214/2014. sz. – ”Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és 
támogatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi 
Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött 
feladat-ellátási megállapodás módosítására 

215/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 344/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 215/2014. sz. – ”Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek 
üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró 
épületre vonatkozó földhasználati jog biztosítása 
 218/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 218/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 345/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 218/2014. sz. – ”A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 
974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó földhasználati jog biztosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
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Felelős: Görgényi Máté elnök 
(11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. 
félévi munkaterve 
 206/2014. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 206/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 346/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 206/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program 
 216/2014. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Szűcs Balázs: Technikai okok miatt a József Attila Terv I. üteme csak a térképi mellékleten lett 
feltüntetve. Időközben a Lenhossék u. 7-9. sz. alatti épület műszaki átadása is megtörtént, tehát az 
ottani színezés is a Gát u. 3-5. sz. alatti épületnek megfelelő. Már csak a Gát u. 20. sz. alatti épület vár 
jövő évben átadásra, tavasszal minden elkészül. 
 
Gyurákovics Andrea: A Markusovszky parkban a kutyafuttató áthelyezése, korszerűsítése megtörtént, 
de a világítás probléma, sötétedés után kutyát sétáltatni ott nem lehet.   
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 216/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 347/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az 216/2014. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 
2015. évi program” című – előterjesztést. 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 
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(9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ A Ráday u. 9. és Üllői út 69. sz. társasházak „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezései 

Sz-510/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  
 

Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-510/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 348/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a Boróka Kft-vel a 2014. augusztus 22. napján megkötött, a Ráday u. 9. sz. alatti 
társasház kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a Boróka Kft-vel a 2014. augusztus 22. napján megkötött, az Üllői út 69. sz. alatti 
társasház kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről. 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út 69. 
sz. alatti társasház által, a „Zöld Udvar 2014” pályázatban megjelölt kertépítési célok megvalósítása 
céljából megfizetett 125.000,- Ft önrészt visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy az önrész visszautalása iránt intézkedjen. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés 

Sz-476/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-476/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 349/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. 
december 21. napján, a szelektív hulladékgyűjtés tárgyában kötött Vállalkozási szerződésben a 
szerződés időbeli hatályát 2014. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra 
módosítja, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon az 1. sz. pontban foglaltak szerinti szerződés módosítás aláírásáról. 
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Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése  

Sz-475/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök 

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-475/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 350/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. 
december 20. napján kelt, a Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás 
adatainak feldolgozása, értékelése tárgyában kötött Megbízási szerződésben a szerződés időbeli 
hatályát 2014. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra módosítja, a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon az 1. sz. pontban foglaltak szerinti szerződés módosítás aláírásáról. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás aktuális 
karbantartásának alkatrész-cseréi 

Sz-511/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök  

 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-511/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 351/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferenc körút – 
Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség mérő állomás folyamatos, és hibamentes működtetése 
érdekében az alkatrészek cseréjére bruttó 612.031,- Ft-ot biztosít, a 2014. évi 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére: 

modul megnevezés alkatrész nettó ára alkatrész 
bruttó ára 

CO12M Belső zero töltet 36.750,- Ft 46.673,- Ft 
AC32M Ózonizáló bemeneti szűrő 12.342,- Ft 15.674,- Ft 
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AC32M NO2/NO konverter töltet 413.952,- Ft 525.719,- Ft 
MMS Ventilátor szűrő 3.450,- Ft 4.382,- Ft 
MMS Pumpavédő aktívszén töltet 15.420,- Ft 19.583,- Ft 
Összes alkatrész nettó ára bruttó ára 
 481.914,- Ft 612.031,- Ft 
Határidő: 2014. december 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-501-504/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Sz-501/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-501/2014. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 352/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Ranyák György 
egyéni vállalkozóval a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Tompa u. 15/b. sz. alatti épületben lévő üzlethelyiség 
előtti gyalogjárda 1 m2-es területére reklámvitrin fennmaradása céljára 2015. január 1. napjától – 2015. 
december 31. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 110.736,-Ft közterület 
használati díj fizetése mellett. 
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
Sz-502/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-502/2014. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 353/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Mamut Daru 
Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Vezér utca 149. C ép. fszt. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37179) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Thaly Kálmán utca 54. szám előtti teljes útpálya és parkolósáv összesen 60 m2 területére toronydaru 
telepítése céljára 2014. december 18. napjára a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön, 13.800,-Ft közterület használati díj fizetése mellett. 
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Határidő: 2014. december 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-503/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-503/2014. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 354/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy TEGA–BAU 
Mérnökiroda Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37674) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Viola utca 5. szám  
-52 m2 területre 2015. január 5. napjától – 2015. június 5. napjáig tartó időszakra fél útpálya lezárása 
céljára, építési munkálatok elvégzésére  
-107 m2 területre 2015. január 6. napjára teljes útpálya lezárása céljára, építési munkálatok 
elvégzésére. 
-56 m2 területre 2015. január 12. napjára fél útpálya lezárása céljára, építési munkálatok elvégzésére a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 1.581.132,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett. 
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-504/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 1. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 355/2014. (XII.17.) 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. ker. 
Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos útpálya 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő 
tárolása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület 
használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 2. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 356/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 8. 
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 5 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (5 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 45.080,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett. 
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 357/2014. (XII.17.) 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. ker. 
Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő 
tárolása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület 
használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 4. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 358/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GELKA FOOD 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 16. 
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
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közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 5. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 359/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 16. 
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 6. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 360/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 16. 
szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 7. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 361/2014. (XII.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 21. 
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 4 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 36.064,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-504/2014. sz. előterjesztés 8. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 362/2014. (XII.17.) 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. ker. Ráday utca 34. 
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 27.048,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
15./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek kiszolgálási idő 
meghatározásával 

Sz-506-509/2014. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Sz-506/2014. sz. előterjesztés 
 
Gyurákovics Andrea: Az előterjesztésben az szerepel, hogy „A Kft. kérte, hogy a Tisztelt Bizottság a 
vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálás maximális időtartamát a 2015. január 1. – 2014. december 
31. közötti időszakra 23 óra 30 percig határozza meg.” 
 
Madár Éva: Elnézést kérek, elírás történt, természetesen a Kft. 2015. január 1. - 2015. december 31. 
közötti időszakra kéri a kiszolgálási idő meghatározását. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-506/2014. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 363/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bumbar 87 Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 14/B. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Berzenczey utca 14/B. szám előtti gyalogjárda 22 m2-es területére a 2015. január 1. – 2015. december 
31. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, 1.339.536,-Ft közterület 
használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-507/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-507/2014. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 364/2014. (XII.17.) 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 2015. január 1. – 2015. április 15. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, 126.192,-Ft közterület használati díj fizetése 
mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-508/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-508/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 365/2014. (XII.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, a Budapest IX. kerület 
Tompa utca 7. szám előtti parkolósáv 11 m2-es területére 2015. január 1. – 2015. április 30. napja 
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között tartó időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás - a 
lejárt közterület-használati díjtartozásra való tekintettel - ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-509/2014. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-509/2014. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 366/2014. (XII.17.) 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 2015. január 1. – 2015. január 15. napja között tartó 
időszakra a közterület-használati megállapodás - a lejárt közterület használati díjtartozásra való 
tekintettel - ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz 
kialakítása céljára 

Sz-505/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Gyurákovics Andrea: A Fruzsatus Kft.a „POINTER PUB” üzemeltetője, de a 4. határozati javaslatban 
a „LETCHO ÉTTEREM” előtti területre kéri az engedélyt. Ez is elírás? 
 
Madár Éva: A Fruzsatus Kft. a „POINTER PUB” és a „LETCHO ÉTTEREM” üzemeltetője is egyben. 
  
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 1. 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 367/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday Café Bt. 
(székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I. em. 5.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. 
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február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön, 18.032,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 2. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 368/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM Kft. 
(székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. 
előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
117.208,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 3. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 369/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő – a Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 8. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön, 72.128,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 4. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 370/2014. (XII.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete melletti, a „LETCHO ÉTTEREM” előtti - (36929) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 8. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére 
2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön, 54.096,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 5. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 371/2014. (XII.17.) 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. ker. 
Ráday u. 11-13. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön 18.032,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 6. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 372/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LIVING-HALL 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 14.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 14. sz. 
előtti díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön 
108.192,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 7. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 373/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical 
Trading Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 15. sz. előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 2 m2-es területére 2015. január 1. 
napjától - 2015. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön, 18.032,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 8. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 374/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 16. sz. 
előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
27.048,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 9. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 375/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az IF Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. 
előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
18.032,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
(11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 10. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 376/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PizzaPane Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 22. sz. 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
18.032,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 11. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 377/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TIME CAFE Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 23. fszt. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 23. sz. előtti díszburkolatos parkolósáv 35 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön, 315.560,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 12. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 378/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a COLORFIRE 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 29.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 29. sz. 
előtti díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
225.400,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 13. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VVKB 379/2014. (XII.17.) 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. ker. Ráday u. 35. sz. 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
36.064,-Ft közterület használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-505/2014. sz. előterjesztés 14. 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VVKB 380/2014. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a No-Ha Burger 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3..) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Tompa utca 21. sz. előtti díszburkolatos parkolósáv 35 m2-es területére 2015. január 1. napjától - 2015. 
február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 
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óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön 268.226,-Ft közterület 
használati díj fizetése mellett.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 
 
 

k.m.f. 
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